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Resumo

Dengue (DENVE) é um  importante vírus  patógeno  pertencente ao gênero  Flavivirus.  O 

genoma do vírus da Dengue, é constituído de RNA envelopado de fita simples e sentido único (+), 

possui aproximadamente 10.7-11 Kb. O RNA de DENV é traduzido como uma única poliproteína. 

Esta  poliproteína, é traduzida  em 3 proteínas  estruturais (C, prM e E) e 7 não estruturais (NS1, 

NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5). A proteína  NS3 é uma proteína multifuncional que além 

de promover o processamento da poliproteína do genoma viral, também possui atividade helicásica, 

NTPásica e RTPásica.  A NS3 precisa de cerca de 40 resíduos da proteína NS2B (que age como 

cofator) para realizar suas atividades. Os tratamentos de DV atuais são principalmente sintomáticos, 

não  existem vacinas eficazes  aprovadas  e comercializadas,  nem drogas antivirais disponíveis para 

proteger ou curar a doença da dengue. O inibidor tetrapeptídico Bz-Nle-Lys-Arg-Arg-H, (com Ki de 

5,8-7,0 μM) tem sido apresentado na literatura como um potente inibidor da protease NS3 em DV. 

Sendo  uma  estratégia  inteligente  para  o  tratamento  da  Dengue.  O  presente  trabalho  objetivou 

estudar  as  interações  do  ligante  junto  ao  sítio  ativo  para  fornecer  uma  visão  mais  clara  e 

aprofundada  dessas interações.  Para  tal  desenvolveu-se  um estudo  in  silico,  com utilização  de 

cálculos  de  mecânica  quântica,  baseada  na  Teoria  do  Funcional  da  Densidade  (DFT),  com 

aproximações do Gradiente Generalizado (GGA) para descrição dos efeitos de correlação e troca. A 

energia de interação de cada aminoácido do sítio de ligação, com o ligante foi calculada com base  

no método de fragmentação molecular com capas conjugadas (MFCC). Além da energia, foram 

calculadas as distâncias, tipos de interações moleculares e grupos atômicos envolvidos. Os modelos 

teóricos utilizados foram satisfatórios e demonstraram uma descrição mais precisa com a utilização 

da constante dielétrica =20 e 80. ε Os resultados demonstram que a energia de interação do sistema 

atingiu a  convergência em 13,5A. Dentro desse raio de  interação os  resíduos mais  importantes 

foram identificados. Met49, Met84 e Asp81 realizam interações de hidrogênio. Os resíduos Asp79 e 

Asp75 apresentam elevada energia de atração. Já resíduos como Arg54, Arg85 e Lys 131 realizam 

interações de hidrogênio próximas com o ligante, porém, aparecem no gráfico do BIRD possuindo 

elevada energia  de  repulsão com o  inibidor.  Os resultados  também destacam a importância  do 

resíduo Tyr161 e o envolvimento da tríade catalítica constituída por Asp75, Ser135 e His51.



Abstract

Dengue virus  is an important patogen that causes Dengue desease in all world, and  belongs 

to Flavivirus gender. The virus consists of enveloped RNA with a single strand positive sense, 11Kb 

genome.  The  RNA is  translated  into  a  polyprotein  precursor,  wich  is  cleaved into  3  structural 

proteins (C, prM e E) and 7 non-structural proteins (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5). 

The NS3 is a multifunctional protein, that besides to promote the polyprotein precursor cleavage, 

also have NTPase,  helicase and RTPase activity. The NS3 needs a  hydrophilic   segment of 40 

residues from the transmembrane NS2B protein (who acts like cofator) to realize this functions. 

Actually, there's no vacines available on the market, and the treatment are just symptomatic. The 

tetrapeptide inhibitor  Bz-Nle-Lys-Arg-Arg-H (Ki de 5,8-7,0 M) was showed as a potent inhibitorμ  

for NS3prot in Dengue virus. That is a inteligent alternative to treat the dengue desease. The present 

work aimed analyse the interactions of the ligand bounded to the activity site to provid a clear and 

depth vision of that interaction. For  this purpouse, it was conducted an  in silico study, by using 

quantum mechanical calculations based on Density Functional Theory (DFT),  with Generalized 

Gradient  approximation (GGA) to describe the effects of exchange and correlation. The  interaction 

energy of each amino acid belonging to the binding site to the ligand was  calculated the using the 

method of molecular fragmentation with conjugated caps  (MFCC). Besides energy, we calculated 

the distances, types of molecular interactions  and atomic groups involved. The theoretical models 

used were satisfactory and show a  more accurate description when the dielectric constant  = 20ε  

and  80  was  used.  The  results  demonstrate  that  the  interaction  energy  of  the  system  reached 

convergence  at  13.5 A.  Within  a  radius  of  13,5A the  most  important  residues  were identified. 

Met49, Met84 and Asp81 perform interactions of hydrogen with the ligant. The Asp79 and Asp75 

residues present high energy of attraction. Arg54, Arg85 and Lys 131 perform hydrogen interactions 

with the ligand, however, appear in BIRD graph having high repulsion energy with the inhibitor. 

The data also emphasizes the importance of residue Tyr161 and the involvement of the catalytic 

triad composed by  Asp75, His51 and Ser135.



Capítulo I. Introdução



1

1.1 Vírus da dengue

 Dengue  (DENVE)  é  um  importante vírus  patógeno  pertencente  ao  gênero  Flavivirus 

(ARAVAPALLI,  et al,  2011;  YANG, et al,  2010;  YAP,  et al, 2010).  O vírus da  dengue  (DV) tem 

sido  observado a circular  na  natureza  a  mais  de  200  anos  (MINISTÉRIO DA SAÚDE,  2004; 

National Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 1995). 

Evidências mostram que a Dengue foi inicialmente relatada entre crianças do Sudeste Asiático na 

década de 1950 e, desde então,  se  transformou em um grave problema de saúde pública mundial, 

sendo  uma  importante  causa  de  mortalidade  entre  adultos  e  crianças  (SINGHI,  KISSOON, 

BANSAL, 2007). As epidemias foram primeiramente notificados em 1779-1780, na Ásia, África e 

América do Norte  (CDC, 1995).  Uma pandemia global de dengue começou no Sudeste Asiático 

após a Segunda Guerra Mundial (TAUIL, 2001 e CDC, 1995) e se intensificou durante os últimos 

15 anos (CDC, 1995). 

Quando maduros, os flavivírus são esféricos  (Fig.1.1)  e possuem uma concha icosaédrica 

(composta por 180 cópias de cada uma das glicoproteínas M e E) (KAUFMANN & ROSSMANN, 

2010). Com diâmetro de aproximadamente 400 Å, apresentam um núcleocapsídeo  envolto por uma 

bicamada lipídica, representada na Fig.1 (KAUFMANN & ROSSMANN, 2010; GEISS, et al, 2009; 

SAMPATH  & PADMANABHAN, 2008)  derivada  do  hospedeiro  que circunda  o  RNA viral  (-

PERERA,  KHALIQ,  KUHN,  2008).  O  genoma  do  vírus  da Dengue,  como  será  visto 

detalhadamente mais adiante,  é  constituído de RNA  envelopado  de fita simples e sentido único, 

possui aproximadamente 10.7- Kb e polaridade positiva associado com várias cópias de proteína de 

capsídeo (proteína C) (YANG, et al, 2010, LESCAR, et al, 2008; KOKPOL, et al, 2009). O RNA de 

DENV, é traduzido como uma única poliproteína que, ao entrar na célula hospedeira, é clivada por 

ambas as proteases do hospedeiro e do vírus (YANG, et al, 2010). O vírus da dengue compreende 4 

sorotipos distintos DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 (LESCAR,  et al, 2008; MURTHY, et  

al,  2004; IEMPRIDEE,  et al, 2008; YANG,  et al,  2010;  LESCAR,  et al, 2008), sendo o sorotipo 

DENV-2,  prevalente  no  Brasil  (COSTA,  2009).  Todos  os  quatro  sorotipos  do  vírus  da  dengue 

podem causar desde formas assintomáticas até formas mais graves da doença (SILVA, 2008). Sabe-

se  que a  exposição a cada um desses sorotipos transmite apenas imunidade parcial  ao indivíduo, 

conferindo uma curta imunidade cruzada (heterotípica) para os  demais sorotipos  (PODVINEC,  et  

al,  2010; RAHMAN, et al, 2011 e SILVA, 2008).  Tal fenômeno será explicado mais adiante.  Esta 

característica  coloca  a  dengue  na  lista  das  doenças  mais  perigosas  do  mundo  (TAUIL,  2001), 
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fazendo com que grandes empresas farmacêuticas se voltem para a solução deste problema global.

Figura.1: Representação do vírus da dengue com destaque para a bicamada lipídica.

Fonte: KAUFMANN & ROSSMANN, 2010.

O vírus da dengue é endêmico  em cerca  de 112 países (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 

2007; TAMBUNAN & PARIKESIT, 2011), sendo a maioria regiões tropicais e subtropicais da Ásia, 

Oceania,  África,  América, a  região  leste  do  Mediterrâneo,  do  sudeste  Asiático  e  do  Pacífico 

ocidental (LESCAR, et al, 2008; MURTHY, et al, 2004; YAUCH & SHRESTA, 2008; NITSCHE, 

et al, 2012)  como podemos observar na  Fig.2. Grande parte destes países sofreram as primeiras 

epidemias de dengue em 1779 e 1780 (GEISS, et al,  2009; CDC, 1995).  Na década de 50, a febre 

hemorrágica  da  dengue  (FHD) foi  descrita,  pela  primeira  vez,  nas  Filipinas  e  Tailândia 

(MINISTÉRIO  DA SAÚDE,  2004).  No  Sudeste  Asiático,  a  epidemia  de  dengue  hemorrágica 

apareceu  pela  primeira  vez  em  1975  e  tornou-se  rapidamente  uma  das  principais  causas  de 

hospitalização e morte entre crianças em muitos outros países (CDC, 1995). Após a década de 60, a 

circulação do vírus da dengue intensificou-se nas Américas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). A 

partir de 1963, houve circulação comprovada dos sorotipos 2 e 3 em vários países.  De 1980  em 

diante, foram notificadas epidemias em várias regiões do mundo, aumentando consideravelmente a 

magnitude do problema (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004; CDC, 1995).

A prevalência mundial da dengue, cresceu dramaticamente nas últimas décadas.  Mais de 

160.000 casos de DC e FHD foram descritos na região do Pacífico Ocidental (SINGHI; KISSOON; 

BANSAL, 2007).  As mudanças demográficas ocorridas nos países subdesenvolvidos, a partir da 

década  de  60,  consistiram  em  intensos  fluxos  migratórios  rurais-urbanos,  resultando  em  um 

aumento  descontrolado das  cidades  (TAUIL,  2001).  Estas  por  sua  vez,  não  conseguiram 

acompanhar  o fluxo de migração,  e  necessidades  básicas  como habitação e saneamento básico 
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foram negligenciados, trazendo como consequência, o fato de que boa parte desta população passou 

a  viver  em favelas  e  cortiços  (TAUIL,  2001;  OLIVEIRA,  2006).  Estima-se  que  20  a  25% da 

população das grandes cidades da América Latina estejam  atualmente  nestas condições (TAUIL, 

2001). Tais fatores, ocasionados pela urbanização e crescente deterioração da saúde pública, aliados 

ao aumento das viagens internacionais, vieram a acarretar  um aumento dos casos de transmissão e 

surtos de Dengue ao redor do mundo (GEISS, et al, 2009; TAUIL, 2001;  PODVINEC, et al, 2010 e 

TAMBUNAN & PARIKESIT, 2011). A Fig.2 apresenta a distribuição da dengue no mundo no ano 

de  2012.  Este  dado mostra  que  quase  todos  os  países  do  hemisfério  sul  possuem uma grande 

quantidade de áreas que não estão apenas em risco, mas possuem uma enorme quantidade de casos 

clínicos  comprovados.  Já  existem relatos  do  vírus  ter  atingido continentes  que antes  não eram 

afetados.  Há transmissões relatadas  inclusive no Texas, Flórida e  Havaí  nos Estados Unidos da 

América  (NITSCHE,  et al,  2012; TOMLINSON & WATOWICH, 2010).  Em setembro de 2010, 

foram relatados  dois  casos  de  dengue na  França  (NITSCHE,  et  al,  2012),  mostrando  o  quão 

alarmante e urgente a situação se encontra. 

Figura.2 – Mapa que mostra a distribuição mundial dos casos de dengue no ano de 2012.

Fonte: http://www.healthmap.org/dengue/pt/ , acessado em novembro de 2012.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que anualmente ocorram entre 

50 a 100 milhões de novos casos de dengue no mundo (ARAVAPALLI, et al,  2011; YANG, et al,  

2010; LESCAR,  et  al,  2008), dos  quais,  cerca  de  50.000  evoluem  para  dengue  hemorrágica 

(COSTA, 2009; ARAVAPALLI, et al, 2011; YANG, et al, 2010), provocando mais de 25.000 mortes 

por ano (ARAVAPALLI,  et al,  2011; YANG, et al,  2010 e  TOMLINSON & WATOWICH, 2010). 

http://www.healthmap.org/dengue/pt/
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Acredita-se que cerca de 40% da população mundial encontra-se em risco (MURTHY, et al, 2004; 

YAUCH & SHRESTA,  2008; SINGHI,  KISSOON, BANSAL,  2007),  principalmente  nas  áreas 

tropicais e subtropicais do globo (COSTA, 2009; YANG, et al, 2010; LESCAR, et al, 2008), como 

pode  ser  observado  na  Fig.2. A  implementação  de  sistemas  eficazes  de  vigilância  e  o 

desenvolvimento  de  uma  vacina  efetiva  são  consideradas  ações  prioritárias  pela  Organização 

Mundial da Saúde (SILVA, 2008; TAMBUNAN & PARIKESIT, 2011).       

 No Brasil, há relatos não comprovados de epidemias em 1916, em São Paulo, e no ano de 

1923, em Niterói  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). A primeira epidemia  clínica  documentada 

laboratorialmente ocorreu no ano de 1981/1982, em Boa Vista (Roraima), causada pelos sorotipos 1 

e 4 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). A partir de 1986, foram registradas epidemias em diversos 

estados com a introdução do sorotipo 1  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004 e  NOGUEIRA,  et al, 

2001). Desde então, as epidemias de dengue vêm ocorrendo anualmente, tornando-se um problema 

nacional de saúde pública (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004 e NOGUEIRA, et al, 2001). Um total 

de 1.832.371 casos foram registrados,  resultantes  de  epidemias  de  DENV-2  e/ou DENV-1,  que 

ocorreram em 24 dos 26 estados  brasileiros e no Distrito Federal /  Brasília (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004). A introdução dos sorotipos 2 e 3 foi detectada no estado do Rio de Janeiro em 1990 

e em dezembro de 2000 respectivamente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004 e NOGUEIRA, et al, 

2001). Os primeiros casos de FHD foram registrados em 1990 no estado do Rio de Janeiro, após a 

introdução do sorotipo 2  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004 e  NOGUEIRA,  et al,  2001). Nesse 

mesmo ano  ainda,  foram  confirmados  274  casos  que,  de  uma  forma  geral,  não  apresentaram 

manifestações hemorrágicas graves (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

A  Fig.3 mostra  o grau da intensidade do risco de infecção de dengue em cada região do 

Brasil. Pode-se observar que existe risco de infecção em praticamente todos os estados brasileiros, 

com exceção dos estados da região Sul do país, cujo o risco não é muito elevado. Também pode-se 

inferir que o  Brasil ainda apresenta  risco de infecções bastante elevado,  analisando-se o mapa de 

maneira geral, principalmente na região Norte e Nordeste do país. A análise da Fig.3 mostra não só 

o quanto o Brasil ainda é um país muito afetado pela doença, como também nos traz a perspectiva 

do nosso estado (RN), situado nas áreas de maior risco.  A partir destes dados, podemos ter a real 

magnitude desta doença em nossa região, indicando que esforços crescentes, deverão ser feitos para 

a erradicação da dengue.
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Figura. 3 – Mapa que mostra a distribuição regional do risco de infecção de Dengue no Brasil em 

2011.

Fonte: http://www.dengue.org.br/dengue_mapas.html, acessado em julho de  2013.

O agente  etiológico da dengue  é um atrópoda do gênero anófeles (ARAVAPALLI,  et al,  

2011,  YANG, et al,  2010 e  YAP,  et al, 2010). Este gênero pertence a família  Culicidae (do  latim 

culex = mosquitos)  a qual é responsável por  apresentar o maior número e os mais importantes 

insetos hematófagos entre todos os Arthropoda (NEVES, 2004). O mosquito Aedes aegypti (fig.4) é 

o principal transmissor da febre amarela urbana e da dengue em todo o mundo (NEVES, 2004; 

SINGHI,  KISSOON,  BANSAL,  2007).  Foi  importado  da  África  para  a  América  durante  a 

colonização e a escravidão, disseminando-se por todo o mundo, havendo relatos, inclusive, de sua 

presença nos Estados Unidos (GEISS,  et al,  2009; NEVES, 2004).  A fêmea do mosquito  Aedes 

adquire o vírus da dengue após ingerir o sangue de um indivíduo contaminado durante uma doença 

febril aguda (fase virêmica) (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007). Depois de um período de 8 a 

10 dias de incubação extrínseca, o mosquito contaminado transmite a infecção através da picada 

injetando  os  vírus  contidos  na  saliva  (SINGHI,  KISSOON,  BANSAL,  2007; TAUIL,  2001 e 

TAMBUNAN & PARIKESIT, 2011).  A transmissão ocorre em áreas geograficamente distintas,  e 

em diferentes altitudes (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007). 

http://www.dengue.org.br/dengue_mapas.html
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Figura.4: Principal agente etiológico da Dengue no mundo, Aedes aegypti.

 

  Fonte:  http://www.fiocruz.br/ccs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1282&sid=9&tpl=printerview, 

acessado em dezembro de 2013.

Historicamente, casos de dengue têm sido registrados, predominantemente, nas populações 

urbanas, onde a alta densidade demográfica e a curta distância para o vôo do vetor são condições 

que favorecem a transmissão viral (SILVA, 2008 e NEVES, 2004). As fêmeas realizam a oviposição 

na parede de qualquer recipiente próximo do nível da água  (NEVES, 2004),  principalmente em 

água estagnada contida em recipientes plásticos, pneus, vasos de plantas, latas, cisternas, bromélias, 

buracos em árvores e troncos de palmeiras (SILVA, 2008). Seus ovos podem sobreviver por longos 

períodos de tempo (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007). Devido a preferência da fêmea por áreas 

alagadas, pode-se observar um aumento significativo das populações de larvas de mosquitos durante 

as épocas chuvosas do ano (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007 e SILVA, 2008). 

O hábito de vida cosmopolita,  ou seja, o fato de habitar áreas urbanas e rurais (NEVES, 

2004)  de  Aedes aegypti  e o A albopictus  (transmissor secundário) é responsável pelo aumento da 

disseminação  de dengue no Brasil  (MURTHY,  et  al,  2004; IEMPRIDEE,  et  al, 2008; SMITH, 

2011).  Tal comportamento,  aliado ao fato do  Aedes aegypti estar  estreitamente ligado ao habitat 

humano, dificulta  o  combate  ao  inseto  vetor  (SILVA,  2008). O  combate  ao  vetor  deve  ser 

desenvolvido a partir  de ações  contínuas de inspeções domiciliares,  eliminação e tratamento de 

criadouros, priorizando atividades de educação  em saúde e mobilização social (NEVES, 2004  e 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  Tais medidas  porém, não são implementadas com frequência 

pelos governantes devido  a estas,  serem práticas constantes e de custo elevado (SILVA, 2008).  O 

saneamento básico, o abastecimento de água e a coleta de lixo, mostram-se na maioria das vezes, 

insuficiente e/ou inadequados nas periferias das grandes metrópoles (TAUIL, 2001). Ocasionando o 

aumento do número de criadouros potenciais do mosquito vetor (SILVA, 2008 e TAUIL, 2001).  O 

combate ao vetor secundário, o Aedes albopictus, é ainda, muito mais complexo e menos eficaz em 

http://www.fiocruz.br/ccs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1282&sid=9&tpl=printerview


7

virtude de seus hábitos serem também silvestres e seu comportamento não se restringir ao domicílio  

e peridomicílio (TAUIL, 2001).

 1.2 Taxonomia: Flavivírus

Dengue, Febre do oeste do Nilo (WNV) dentre outras, são doenças infecciosas causadas por 

flavivirus,  que, estão  crescendo no interesse  de  pesquisas  farmacêuticas  (NITSCHE,  STEUER, 

NITSCHE, 2011).  A família  Flaviviridae, deriva seu nome da palavra em latim  flavis (amarelo), 

devido ao seu membro proeminente ser o vírus da febre amarela (BOLLATI, et al, 2009). Acredita-

se ter sido introduzido nas Américas no século 16 através do tráfico de escravos vindos da África 

(BOLLATI, et al, 2009; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  Flaviviridae é uma grande família de 

patógenos virais responsáveis por diversas doenças e por grande mortalidade de animais selvagens e 

domésticos (COSTA, 2009; IEMPRIDEE,  et al, 2008).  A família  Flaviviridae é composta por 3 

gêneros: Flavivírus, Hepacivirus e Pestvirus (KAUFMANN & ROSSMANN, 2010). 

O vírus da dengue pertence ao gênero Flavivírus (IEMPRIDEE, et al, 2008; KAUFMANN 

& ROSSMANN,  2010).  Mais  de  70  vírus  foram  classificados  nesse gênero  (KAUFMANN  & 

ROSSMANN,  2010; SAMPATH  &  PADMANABHAN,  2008  e  JITENDRA  &  VINAY, 2011). 

Muitos membros do gênero dos flavivírus são importantes vetores de doenças para a humanidade 

incluindo-se a Febre Amarela, a Encefalite Japonesa, a Febre do Oeste do Nilo (WNV) e o vírus da 

Hepatite (HCV) (LESCAR, et al, 2008; ALESHIN, et al, 2007; YANG, et al, 2010). O número de 

infecções por flavivírus especialmente no hemisfério Norte tem aumentado nesta última década (6-

ROBIN,  et  al, 2008).  Há  uma  série  de  razões  ambientais,  demográficas  e  ecológicas  para  se 

acreditar que novos flavivírus continuarão a surgir (BOLLATI, et al, 2009).

O vírus da Febre do oeste do Nilo (WNV) é um vírus também transmitido por mosquitos (4-

CHIA, et al, 2011; ALESHIN, et al, 2007, YAUCH & SHRESTA, 2008). Tal vírus foi isolado em 

1937 em Uganda,  sendo endêmico da  África  do Sul  (BOLLATI,  et  al,  2009).  Os  sintomas de 

infecção incluem febre, dor de cabeça, calafrios  e  inflamação nos linfonodos (CHIA, et al,  2011). 

Alguns destes casos progridem para meningite, podendo ser seguido de coma e morte. Em alguns 

casos mais severos pode ocorrer graves patologias neurológicas (NITSCHE, STEUER, NITSCHE, 

2011). Também existem relatos de causar a morte de muitos cavalos e outros animais domésticos 

(NITSCHE, STEUER, KLEIN, 2011 e ALESHIN, et al,  2007).  As proteases NS2B-NS3 de DV e 

WNV  são consideravelmente homólogas (56% de especificidade no substrato) (ALESHIN, et al, 
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2007). 

1.3 Patogênese

Os  casos  de  infecção  de  dengue apresentam  um  amplo  aspecto  de  sintomas  clínicos 

(LESCAR, et al, 2008).  Após um período de incubação intrínseca, que pode variar em média de 4 a 

7 dias (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007 e SILVA, 2008), uma pessoa picada por um mosquito 

infectante,  pode  ou  não  apresentar  os  sintomas,  dependendo  da  cepa  do  vírus,  idade,  estado 

imunológico e outros fatores (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007  e  SILVA, 2008).  As crianças 

acometidas pela doença precisam  necessariamente  de um acompanhamento cuidadoso (SINGHI, 

KISSOON, BANSAL, 2007).  O quadro da dengue clássico  (DC)  pode ser confundido com uma 

gripe forte, sendo caracterizado por febre abrupta e intermitente,  cefaleia,  dor retro orbital, dores 

musculares e articulares, náuseas e vômitos, podendo aparecer exantema maculopapilar  (manchas 

avermelhadas na pele típicas da dengue, como podem ser observadas na Fig.5) nas extremidades e 

no tronco, bem como erupções cutâneas (YAUCH & SHRESTA,  2008; PODVINEC,  et al,  2010; 

GEISS,  et al,  2009). De quatro a sete dias após os primeiros sintomas, ocorre um aumento da 

permeabilidade vascular  (KELLER, et  al,  2009; SINGHI,  KISSOON, BANSAL,  2007; SILVA, 

2008). 

Figura. 5: Manifestação de exantema maculopapilar típico durante uma infecção de dengue. O qual 

é caracterizado pela formação de manchas avermelhadas na pele do enfermo.

A                                                                                       B

Fonte: A: CRIADO, et al, 2004; B: Dados da Pesquisa

O extravasamento  vascular  é  consequência do  aumento  da  permeabilidade  vascular,  e  é 

evidenciado através da hemoconcentração e/ou derrame pleural ou peritoneal (KELLER, et al, 2009 
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e  SILVA, 2008),  agravando o quadro da dengue  e podendo  levar a FDH ou  síndrome do choque 

(SCD) (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007 e SILVA, 2008). O extravasamento plasmático pode 

resultar  em  hipotensão  e  choque,  algumas  vezes  acompanhados  de  coagulação  intravascular 

disseminada e hemorragia, o que caracteriza  sintomas  sofridos por pacientes com  SCD (SILVA, 

2008; FIGUEIREDO, 1999 e TAMBUNAN & PARIKESIT, 2011). Tal fenômeno tem sua origem 

quando  há um aumento da produção de interleucinas-2 (Il-2),  interferões-γ (IFNs-γ),  fatores de 

necrose tumoral-  α (TNFs-α), interleucina1-  (IL-1 ), fator de ativação de plaquetas (PAF) β β e óxido 

nítrico (NO)  pelas células do indivíduo  (KELLER, et al,  2009,  SINGHI, KISSOON, BANSAL, 

2007  e  FIGUEIREDO, 1999).  A liberação destas diversas  substâncias  citoquímicas é responsável 

por uma maior permeabilidade celular ou extravasamento anormal do plasma, hipovolemia, choque 

e alterações hemostáticas (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007  e  FIGUEIREDO, 1999).  Além 

disso, evidências mostram que as células endoteliais também sofrem apoptose, causando ruptura da 

barreira  das  células,  o  que leva a  síndrome do extravasamento vascular  generalizado (SINGHI, 

KISSOON, BANSAL, 2007). 

Formas severas incluem quadros febris agudos e evoluem com uma queda no estado geral do 

indivíduo, seguido de taquicardia,  hipotensão, diminuição da perfusão dos  tecidos periféricos e 

manifestações  hemorrágicas  com elevada taxa de  mortalidade (COSTA, 2009;  LESCAR,  et  al, 

2008). Nesses casos de febre hemorrágica, o maior número de casos de choque ocorre entre o 3º e o 

7º dias de doença, geralmente precedido por dores abdominais (SILVA, 2008). O choque é de curta 

duração  e  pode  levar  ao  óbito  em  12  a  24  horas  (MINISTÉRIO  DA  SAÚDE,  2004).  Três 

importantes  sistemas  do  organismo  (hematológico,  vascular  e  hepático)  estão  envolvidos  nas 

alterações patológicas da FHD/SCD  (SILVA, 2008).  A disfunção desses sistemas induzida pela 

infecção  pelo  vírus  da  dengue,  tanto  direta  como  indiretamente,  causa  as  manifestações  da 

FHD/SCD (SILVA, 2008). 

O envolvimento hepático na dengue é demonstrado por hepatomegalia,  com o aumento do 

níveis de enzimas hepáticas (alanina aminotransferase) (YAUCH & SHRESTA,  2008; SINGHI, 

KISSOO, BANSAL, 2007). Embora o fígado não seja o órgão alvo principal do vírus  da dengue, 

alterações importantes  como necrose  central  e  paracentral,  hipertrofia  das  células  de  Kupffer  e 

corpúsculos  de  Councilman, (que  parecem  corresponder  à  necrose  dos  hepatócitos),  têm  sido 

relatadas  em pacientes  com FHD/SCD (SILVA, 2008 e  FIGUEIREDO,  1999).  A insuficiência 

hepática tem sido citada como uma das causas de  encefalopatia e mortes causadas pelo vírus  da 

dengue (SILVA, 2008). 
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As tendências hemorrágicas (sangramentos), estão relacionadas com a fragilidade capilar e 

acentuada trombocitopenia (SILVA, 2008, FIGUEIREDO, 1999). A patogênese da trombocitopenia 

observada em DC e  FHD é  explicada pela  supressão  da  medula  óssea,  destruição  periférica  e 

aumentada  (mediada  pelo  sistema  imune)  e  utilização  aumentada  das  plaquetas  (consumo  na 

coagulopatia)  (SILVA, 2008; FIGUEIREDO, 1999).  A disfunção das plaquetas  se dá, devido ao 

acionamento do mecanismo de agregação plaquetária na fase aguda da doença (SILVA, 2008). Os 

valores  alterados  das plaquetas  também, são  tipicamente  coincidentes  com  extravasamento 

plasmático (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007).

1.4 Infecção por mais de um sorotipo

Foi  observado,  que  a infecção  da Dengue é  mais  grave  quando  a  pessoa  é  novamente 

infectada, mas por um sorotipo diferente, e isso acontece com cerca de 2 a 4 % dos indivíduos 

(SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007).  Dados  da literatura sugerem  que os anticorpos residuais 

produzidos  durante  a  primeira  infecção são  incapazes  de  neutralizar  a  nova infecção por  outro 

sorotipo (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007). Este fenômeno é chamado de infecção dependente 

de  anticorpos  (antibody-dependent  enhancement/ADE),  ou  imunoamplificação  da  infecção 

dependente de anticorpos (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007; SILVA, 2008; ALECRIM, et al, 

2004). 

Os anticorpos pré-existentes não neutralizantes são gerados a partir  da infecção primária 

prévia, reagindo cruzadamente com os sorotipos presentes nas reinfecções, se ligando as partículas 

virais,  mas  não  as  neutralizando  (SINGHI,  KISSOON,  BANSAL,  2007; SILVA,  2008).  Estas 

partículas virais recobertas de anticorpos são incorporadas mais rapidamente (Fig.6)  pelas células 

dendríticas teciduais, monócitos e macrófagos, que possuem receptores a porção FC da molécula de 

imunoglobulina (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007; SILVA, 2008).  Este  procedimento, pode 

resultar  em um aumento mais  rápido da  intensidade da carga viral  e  uma maior  propensão ao 

desenvolvimento de FHD (SILVA, 2008 e ALECRIM, et al, 2004).
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Figura.6.  Processo  de  imunoamplificação,  no  qual  a  célula  viral  é  coberta  por  anticorpos  pré 

existentes da primeira infecção (sorotipo diferente), o que facilita sua entrada nas células alvo.

1.5. Diagnóstico

Na Dengue clássica, o diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e, em seguida, 

clínico-epidemiológico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). Um diagnóstico de dengue hemorrágica 

(DH), com base na OMS (Organização Mundial da Saúde) requer a presença de febre, tendências 

hemorrágicas, trombocitopenia e  extravasamento de plasma (YAUCH & SHRESTA,  2008).  Tais 

tendências hemorrágicas são indicadas com a prova do laço positivo  (verificar aparecimento de 

petéquias) (YAUCH & SHRESTA,  2008 e  MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004), sangramento das 

mucosas do trato gastrointestinal,  vômitos com presença de sangue (hematemese)  dentre outros 

(YAUCH & SHRESTA, 2008;  MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). Como o declínio na contagem de 

plaquetas, geralmente ocorre antes do extravazamento plasmático, esse parâmetro também tem sido 

muito útil na decisão de hospitalizar o paciente predisposto à FHD (SINGH, KISSOON, BANSAL, 

2007 e SILVA, 2008).

 1.6 Infecção viral:

 

O vírus da dengue é transmitido pela picada do mosquito Aedes contaminado (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2004; NEVES, 2004 e TAMBUNAN & PARIKESIT, 2011). O mosquito se infecta ao 

ingerir sangue de um indivíduo durante o período de viremia (cerca de 5 dias) e pode transmitir a  

doença para um hospedeiro susceptível depois de um período de incubação de 8 a 12 dias (SILVA, 

2008). Pode-se destacar que, uma vez infectado, o mosquito transmite o vírus pelo resto de sua vida 

(SILVA, 2008).  A quantidade de vírus no sangue é crucial para o sucesso da infecção (SILVA, 

2008).  Humanos  são  infectados  quando  mosquitos  fêmeas  que  possuem  o  vírus,  durante  o 
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hematofagismo, depositam os vírus na derme ou inoculam com a saliva as partículas virais durante 

a espolia do sangue do indivíduo (YAUCH & SHRESTA, 2008; NEVES, 2004 e MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004). 

Células dendríticas residentes da pele, são os alvos iniciais do vírus da dengue (YAUCH & 

SHRESTA,  2008; KAUFMANN  &  ROSSMANNG,  2010; SAMPATH  & PADMANABHAN, 

2008). Após a infecção, as células dendríticas migram para os gânglios linfáticos de drenagem, onde 

ocorre a  segunda ronda de replicação (KAUFMANN  & ROSSMANN, 2010  e KELLER, et  al, 

2009).  É  nesta  segunda  etapa  que  ocorre  a  fase  de  viremia,  ou  seja,  quando  o  vírus  atinge  a  

circulação  espalhando-se  pelos  órgãos  internos,  tendo  como  principais  alvos  monócitos  e 

macrófagos  (KAUFMANN  & ROSSMANN,  2010; SAMPATH  & PADMANABHAN,  2008  e 

KELLER, et  al,  2009).  O  vírus  pode  infectar  ainda  fígado,  baço,  linfonodos,  rins,  pulmões, 

estômago e até mesmo o cérebro (SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007).

O primeiro passo para o processo da infecção viral  a nível celular, é o reconhecimento e a 

ligação do vírus ao receptor específico de superfície da célula hospedeira  (PERERA, KHALIQ, 

KUHN, 2008; KAUFMANN  & ROSSMANN, 2010)  esquematizados na  Fig.7 passo A. Após a 

ligação do vírus ao receptor específico,  as proteínas do envelope glicoproteico  (proteína E)  que 

formam a cápsula, se ligam a receptores de superfície celular (Fig.7B) promovendo a internalização 

(Fig. 7C) do vírus através do processo de endocitose (PERERA, KHALIQ, KUHN, 2008; YAUCH 

& SHRESTA, 2008; LESCAR, et al, 2008) dependente de clatrina (KAUFMANN & ROSSMANN, 

2010  e GEISS,  et  al,  2009).  A  internalização  se  dá  devido  a  acidificação  (Ph  baixo)  do 

compartimento  endossomal  que desencadeia rearranjos  estruturais  nas  glicoproteínas  virais 

(COSTA,  2009; PERERA,  KHALIQ,  KUHN,  2008  e LESCAR,  et  al, 2008)  representado 

esquematicamente pela  Fig.7D. Tais rearranjos, acabam por  ocasionar a fusão do envelope viral 

com a membrana endossomal liberando o nucpleocapsídeo e RNA genômico para o citoplasma 

(COSTA,  2009; PERERA, KHALIQ, KUHN, 2008; KAUFMANN & ROSSMANN, 2010)  (Fig.7 

E). A Fig.7 abaixo nos dá uma visão do processo de ligação do vírus aos receptores específicos da 

célula, bem como a internalização do genoma na célula hospedeira.
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Figura.7: Processo passo a passo de entrada do vírus na célula hospedeira.  

Fonte: KAUFMANN & ROSSMANN, 2010.

O  RNA viral genômico serve como  RNAm e assim pode ser diretamente traduzido como 

uma  única  estrutura  de  leitura  aberta  pela  maquinaria  de  tradução  da  célula  hospedeira,  uma 

poliproteína precursora de cerca de 370 kDa (KAUFMANN & ROSSMANN, 2010, SAMPATH  & 

PADMANABHAN, 2008  e SILVA, 2008).  Esta poliproteína, é glicosilada por glicosiltransferases 

recrutadas  da  célula  hospedeira  (COSTA,  2009; KAUFMANN  &  ROSSMANN,  2010),  sendo 

clivada  por  uma  ação  conjunta  de  proteínas  celulares e  de  proteases  virais  (KAUFMANN  & 

ROSSMANN 2010, 29-ASSENBERG, et al, 2009). A poliproteína é então, traduzida em 3 proteínas 

estruturais (C,  prM e  E)  e  7  não estruturais  (NS1,  NS2A,  NS2B,  NS3,  NS4A,  NS4B e  NS5) 

(KAUFMANN  & ROSSMANN, 2010)  como mostra a  Fig.8.  As proteínas não estruturais  estão 

envolvidas  em diferentes  funções  do  ciclo  de  replicação viral  (síntese  e  replicação do  RNA e 

morfogênese) (BOLLATI, et al, 2009; JITENDRA & VINAY, 2011; PERERA, KHALIQ, KUHN, 

2008).  Já  as  proteínas  estruturais  tornam-se  parte  do  vírus  maduro  infeccioso  (JITENDRA  & 

VINAY, 2011 ).
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Figura.8: Poliproteína precursora: proteínas estruturais (terracota) e proteínas não-estruturais (verde 

acizentado), UTR: região não traduzida.

Fonte: GEISS, et al, 2009.

As  proteínas  não  estruturais virais NS3  e  NS5,  possuem como função  principal  reunir 

proteínas  virais  em  conjunto  com  proteínas da  célula  hospedeira  para  formar  o  complexo  de 

replicação  (KAUFMANN  & ROSSMANN,  2010).  A  replicação  realiza-se  em  estruturas  da 

membrana modificada dos derivados do Retículo endoplasmático (RE) (GEISS, et al, 2009). Uma 

cópia negativa sem cap, que atua como molde para a síntese dos RNAs progênitos do genoma viral 

é inicialmente gerada pela proteína NS5 (a partir da terminação 3') (KAUFMANN & ROSSMANN, 

2010; GEISS, et al, 2009 e SILVA, 2008). Posteriormente, um grande número de RNAs genômicos 

com caps são sintetizados para fornecer um modelo para a tradução e a produção de polipeptídeos, 

bem como para o acondicionamento dos virions (GEISS, et al, 2009). 

Os RNAs recém-sintetizados do capsídeo são envolvidos pelas glicoproteínas prM e E para 

montar  partículas  virais  imaturas  que  irão  brotar  do  RE  (PERERA,  KHALIQ,  KUHN,  2008; 

KAUFMANN  & ROSSMANN,  2010 e  SILVA,  2008). As  proteínas  estruturais  C,  prM  e  E, 

juntamente com uma cópia única do RNA genômico compõe o virion imaturo do flavivírus (GEISS, 

et al, 2009). A montagem do vírus no RE segue etapas bem definidas. Na primeira etapa ocorre a 

síntese  da  proteína  C  (SAMPATH  &  PADMANABHAN,  2008).  Posteriormente,  ocorre  a 

heterodimerização das proteínas E e prM, seguido do envelopamento do nucleocapsídeo que ocorre 

no lúmen do RE,  gerando  a partícula viral imatura (SAMPATH  &  PADMANABHAN, 2008).  O 

brotar do retículo endoplasmático, é também responsável pelo ganho do envelope lipídico  que é 

derivado do hospedeiro (KAUFMANN  & ROSSMANN, 2010 e  SILVA, 2008).  Estas partículas 

virais imaturas são transportadas através da via de secreção para o aparelho do Complexo de Golgi 

(PERERA, KHALIQ, KUHN, 2008; KAUFMANN & ROSSMANN, 2010; GEISS, et al, 2009). 

No ambiente de baixo pH do complexo trans-golgi, uma furina medeia a clivagem de prM 

para  unidades  M  de  maturação  (PERERA,  KHALIQ,  KUHN,  2008; KAUFMANN  & 

ROSSMANN, 2010,  SAMPATH  &  PADMANABHAN, 2008).  A clivagem proteolítica,  libera o 
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fragmento pr com o N-terminal glicosilado que é ancorado à membrana M e permanece associado 

ao  vírus  (KAUFMANN  &  ROSSMANN,  2010).  A  maturação  também  é  acompanhada  por 

rearranjos estruturais significativos na cápsula glicoproteica (PERERA, KHALIQ, KUHN, 2008; 

SAMPATH  & PADMANABHAN,  2008).  Durante  a  maturação,  a  proteína  E  passa  por  uma 

reorganização posicional (KAUFMANN & ROSSMANN, 2010). O peptídeo pr é lançado do vírion 

durante a exocitose da progênie (KAUFMANN & ROSSMANN, 2010). A remoção de pr (ligada de 

forma covalente), prepara as partículas virais para o estado estrutural maduro, onde a partícula viral 

madura encontra-se pronta para os baixos pHs desencadeados por eventos futuros de fusão (entrada 

na próxima célula) (KAUFMANN & ROSSMANN, 2010). Após a maturação, as partículas do vírus 

migram ao longo da superfície das células nativas até acharem poços revestidos por clatrina que 

auxiliam na entrada dos vírus (PERERA, KHALIQ, KUHN, 2008). No esquema apresentado pela 

fig.9 abaixo, pode-se observar de forma resumida, todo o processo de infecção celular.

Figura.9: Esquema com o ciclo de replicação dos flavivírus.

Fonte: SAMPATH & PADMANABHAN, 2008. 
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1.7 Genoma:

Esta família possui um genoma de RNA simples e polaridade positiva (+SSRNA) de cerca 

de 11Kb (COSTA,  2009; ALESHIN,  et al,  2007 e   YAUCH & SHRESTA,  2008),  carrega  uma 

estrutura  cap metil-guanosina,  onde a  guanosina  e  a  adenosina  são  essenciais  para o início  da 

tradução (KOKPOL, et al, 2009; GEISS, et al, 2009). A estrutura cap presente no RNA genômico 

do vírus desempenha um papel fundamental, atuando como  um  RNAm eucariótico,  não só  para 

iniciar o processo de tradução, como também proteger o RNA viral da degradação por exonucleases 

celulares (BOLLATI,  et al, 2009).  O RNA viral é composto de  -59 e  -39 regiões  (UTR), como 

observado na Fig.8, não traduzidas abrigando várias estruturas terciárias evolutivas conservadas do 

RNA, que desempenham papéis importantes na replicação do RNA viral (YAP, et al, 2010).

O RNA forma uma única sequência que é traduzida em uma única poliproteína (LESCAR, 

et al, 2008; ALESHIN, et al, 2007; YANG, et al, 2010), como já foi visto. A replicação do genoma 

ocorre  nas  membranas  intracelulares (SILVA, 2008).  O RNA genômico da  Dengue,  codifica  3 

proteínas estruturais encontradas no vírion maduro (C, PrM, M, E) e 7 não estruturais, isto é, que 

não fazem parte da arquitetura do vírus (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5) (LESCAR, 

et  al,  2008; ALESHIN,  et  al,  2007; YANG,  et  al,  2010; PERERA,  KHALIQ,  KUHN,  2008). 

Durante a maturação viral, estas poliproteínas são clivadas no retículo endoplasmático da célula 

hospedeira pela proteína NS3 (LESCAR, 2008). A proteína NS1 e os domínios exógenos de prM e 

E enfrentam o lúmen, enquanto que C, NS3 e NS5 são citoplasmáticos (ASSENBERG, et al, 2009). 

NS2A, NS4A e NS4B são proteínas transmembranares  que, em grande parte, são hidrofóbicas com 

pequenos segmentos hidrofílicos (COSTA, 2009 e ASSENBERG, et al, 2009). 

1.8 Proteínas Estruturais:

A proteína  C  (proteína  do  capsídeo), tem um peso  molecular  em torno  de 11-13  KDa 

(SAMPATH & PADMANABHAN, 2008  e  SILVA, 2008) e é o primeiro polipeptídeo sintetizado 

durante  a  tradução  (SILVA, 2008). Suas  regiões  N  e  C  terminais  contém resíduos  carregados 

(SAMPATH & PADMANABHAN, 2008). Esta proteína, contém 15 lisinas e 9 resíduos de arginina 

dentro dos seus 115 resíduos (KELLER, et al, 2009).  Dessa forma, possui uma alta proporção de 

aminoácidos (25%) básicos que serve para neutralizar a carga negativa da molécula do RNA viral 
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(facilitando assim sua interação), com a qual está associada (SAMPATH  & PADMANABHAN, 

2008; KELLER, et al, 2009 e SILVA, 2008). Esta interação entre a proteína C e o RNA genômico 

viral, tem como finalidade a  formação do  nucleocapsídio viral  (KAUFMANN  & ROSSMANN, 

2010  e  SAMPATH  &  PADMANABHAN, 2008).  Dados presentes  na literatura,  sugerem que o 

capsídeo  dobra  em  um  dímero  e  cada  monômero  contém  quatro  -hélices  (α SAMPATH  & 

PADMANABHAN, 2008). 

A  glicoproteína  do  envelope  (E)  é  a  maior  proteína  do  envelope  do  vírus  (51-60  kDa) 

(SILVA, 2008). Esta proteína estrutural é caracterizada por possuir um papel chave em importantes 

processos incluindo  hemaglutinação de células  sanguíneas  e indução de resposta imune protetora 

(SILVA, 2008).  Sua principal  função é  ligar-se ao receptor  que promove a fusão da membrana 

(como  foi  visto  anteriormente  na  Fig.7),  através  da  inserção  de  uma  estrutura  de  -barrilβ  

(KAUFMANN & ROSSMANN, 2010; KELLER, et al, 2009 e SILVA, 2008). A proteína E porém, 

também  possui  participação  na  montagem  das partículas  virais  maduras e  montagem  da  pré 

membrana  com  a  proteína  prM  (KAUFMANN  &  ROSSMANN,  2010 e  SAMPATH  & 

PADMANABHAN, 2008). O envelope E proteico, o qual forma a cápsula glicoproteica do vírion, 

consiste em 3 domínios: D1 (N-terminal), DII o qual inclui um peptídeo hidrofóbico e DIII que 

contém um domínio tipo imunoglobulina (GEISS, et al, 2009). Proteínas E de DV são glicosiladas 

de acordo com o sorotipo e as células em que o vírus é propagado. A glicosilação de E tem sido 

relacionada com a sua função de ligação ao receptor e fusão endossomal (SILVA, 2008).

A proteína prM (pré membrana) com cerca de 22 kDa é contida em vírus celulares imaturos, 

além de constituir a pré membrana, facilita a dobragem e o tráfico (agindo em conjunto com a 

proteína E) das partículas virais durante a biogênese (KAUFMANN & ROSSMANN, 2010, SILVA, 

2008). A proteína prM é clivada em proteína M (8kDa). Esta clivagem ocorre mediante a liberação 

do  vírus  da  célula,  sendo  prevista  a  ser  um  evento  terminal  essencial a  maturação  do  vírus 

(KAUFMANN  & ROSSMANN, 2010 e  SILVA, 2008). Esta maturação seria  o  resultado de uma 

reorganização da estrutura superficial do vírus para a exposição do receptor E e consequentemente, 

infectividade  viral  (KAUFMANN  & ROSSMANN,  2010 e  SILVA, 2008).  Tem se  associado a 

proteína prM a agir como uma chaperona, sendo este um mecanismo de proteção da proteína E, 

evitando que a mesma realizasse uma fusão prematura durante a secreção viral (SILVA, 2008).

A proteína de membrana M, produzida por meio de clivagem de prM é composta por 75 

aminoácidos  (KELLER, et  al,  2009),  sendo encontrada  nas  partículas  virais  maduras  (SILVA, 

2008).  Os 40  resíduos  que constituem a  região  N-terminal  formam  seu ectodomínio;  já  os  35 
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resíduos  restantes  estão  envolvidos  com o domínio  C-terminal  de  ancoragem (KELLER, et  al, 

2009). Foi  demonstrado que a  porção C-terminal  da  proteína  M,  forma canais  iônicos que são 

utilizados por  uma variedade de  íons  incluindo Na,  K,  Cl  e  Ca (KELLER, et  al,  2009).  Já  o 

ectodomínio é apontado pela literatura a possuir uma região que promove a apoptose (KELLER, et  

al, 2009).

1.9 Proteínas Não-estruturais:

 A proteína NS1, com cerca de 46KDa, é uma proteína hidrofílica (solúvel em água como 

uma  glicoproteína), necessária  na  síntese  da  cadeia  negativa  do  RNA  viral  (SAMPATH  & 

PADMANABHAN, 2008; KELLER, et  al,  2009 e  SILVA, 2008),  que também atua na fase de 

infecção viral (SILVA, 2008).  A proteína NS1,  é  sintetizada no  Retículo  Endoplasmático  Rugoso 

(RER) (KELLER, et al, 2009). Esta proteína é expressa em três formas: (1) uma forma residente no 

retículo endoplasmático (RE) que o co-localiza com o complexo de replicação viral; (2) uma forma 

ancorada na membrana; e  (3)  uma forma secretada (sNS1)  (SILVA, 2008). Essa forma secretada, 

assim como a glicoproteína E, é um alvo dominante da imunidade humoral e pode ter um papel 

significante  na  patogênese  da  doença  (KELLER, et  al,  2009 e  SILVA, 2008).  Dessa  forma,  a 

proteína NS1, possui um papel nas respostas imunes, existindo evidências que sugerem que possuem 

uma  resposta  cruzada  com  plaquetas  humanas  e  células  endoteliais  possivelmente  causando  a 

inflamação que resulta na patogênese da doença ( KELLER, et al, 2009 e SILVA, 2008).

NS4, é uma proteína de membrana integral que apresenta-se como NS4A (16kDa) e NS4B 

(27kDa),  estando  implicadas  na  localização  apropriada  de  proteínas  e  montagem  do  virion 

(MURTHY, et al, 2004; KELLER, et al, 2009 e SILVA, 2008). A proteína NS4A, apresenta função 

de  inibir  a  resposta  de  sinalização  de  interferon-  (IFN- )  e  interferonβ β -  (IFN- )  γ γ das  células 

hospedeiras (SAMPATH & PADMANABHAN, 2008 e KELLER, et al, 2009), agindo em conjunto 

com NS2A (SILVA, 2008).  Já a proteína  NS4B por sua vez,  induz rearranjos na membrana para 

formar o complexo de replicação viral  em conjunto com NS3 (SAMPATH & PADMANABHAN, 

2008; KELLER, et al, 2009 e SILVA, 2008).  

A proteína NS5 (105 kDa), é a maior e mais conservada proteína entre as proteínas dos 

Flavivirus  (PODVINEC,  et al, 2010).  A NS5 consiste de uma região N-terminal-metiltransferase 

(NS5MTase) e de um domínio C-terminal RNA-polimerase dependente de RNA (RdRp) (LESCAR, 

et al, 2010; KAUFMANN & ROSSMANN, 2010; NITSCHE, et al, 2012 e BOLLATI, et al, 2009). 
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O domínio RdRp sintetiza os intermediários e as cópias adicionais da fita positiva do RNA viral, 

que  são  posteriormente  empacotadas  nas  partículas  virais  nascentes  (LESCAR,  et  al,  2010 e 

BOLLATI,  et  al,  2009).  A  proteína  NS5,  também  pode  induzir  a  transcrição  e  tradução  de 

interleucina-8 (IL-8) (SILVA, 2008). 

A proteína NS2A (22 kDa), uma das pequenas proteínas não estruturais, é requerida para o 

processamento  proteolítico  de  NS1  (SILVA, 2008).  A  Fig.10 abaixo apresenta  um esquema do 

genoma viral, bem como, as proteínas estruturais e não estruturais associadas a suas funções, com 

destaque as proteínas NS2B e NS3, que serão abordadas no tópico seguinte.

Figura.10: Representação esquemática do genoma viral e suas proteínas estruturais (C, prM e E) e 

não  estruturais  (NS1,  NS2A,  NS2B,NS3,  NS4A,  NS4B e  NS5),  associadas  as  suas  funções. 

Destaque para as proteínas NS2B e NS3.

Fonte: KELLER, et al, 2009.

1.10 NS2B e NS3pro

A proteína NS2B (14kDa) é uma proteína de membrana integral, que contém dois segmentos 

transmembranares putativos  hidrofóbicos  conservados  que  flanqueiam o  centro  de  NS3 

(HOKSUPMANEE, et al, 2012; BOLLATI, et al, 2010). Esta proteína, está localizada no precursor 

poliproteico imediatamente acima do domínio de NS3pro (ALESHIN, et al, 2007; LESCAR, et al, 
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2008). Foi relatado que NS2B possui 3 regiões (hélices) de associação de membrana (LESCAR, et  

al, 2008; ASSENBERG, et al, 2009 e KELLER, et al, 2009) como observado na Fig.11 abaixo. As 

regiões dos domínios N e C-terminais, flanqueiam as regiões hidrofóbicas e  ancoraram o complexo 

NS2B-NS3 na membrana do retículo endoplasmático (RE) do hospedeiro (ALESHIN, et al, 2007 e 

LESCAR, et al, 2008). Por outro lado, os resíduos 35-48 de NS2B são requeridos para a atividade 

da protease NS3 (como será visto mais adiante) (ALESHIN , et al, 2007 e LESCAR, et al, 2008).

Figura.11: Representação do modelo de NS3 (de comprimento total) de ancoragem por meio de 

NS2B para a membrana do RE. O domínio N-terminal de NS3Pro é mostrado em azul, e o domínio  

C-  terminal,  em verde.  A  proteína  NS2B  é  mostrado  em  amarelo.  As  regiões  modeladas  são 

mostrados como linhas tracejadas e as hélices de ancoragem do complexo de membrana.

Fonte: BOLLATI, et al, 2009.

A proteína NS3, é estruturalmente semelhante a tripsina  formada por 3 subdomínios em 

forma de Y (COSTA, 2009).  A família das serino-proteases é constituída por inúmeras proteínas 

dotadas de atividade enzimática (proteínas hidrolíticas que apresentam um resíduo nucleofílico de 

serina na tríade catalítica), estando envolvidas em uma ampla variedade de processos fisiológicos 

(RUSSO, 2006).  Com 180 resíduos de aminoácidos,  esta proteína não estrutural de cerca de  69 

KDa,  é uma serina protease que possui uma tríade catalítica clássica constituída pelos resíduos 

His51,  Asp75  e  Ser135  (IEMPRIDEE,  et  al, 2008; KOKPOL,  et  al,  2009; SAMPATH  & 

PADMANABHAN,  2008).  NS3,  é  uma  proteína  multifuncional  que,  além  de  promover  o 

processamento da poliproteína do genoma viral, também possui atividade helicásica (dissociação da 

fita  simples  de  RNA-  observada na  Fig.12),  NTPásica  e  RTPásica  (IEMPRIDEE,  et  al, 2008; 

Lúmen do RE

Citoplasma
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ASSENBERG,  et  al,  2009).  Sua  porção  C-terminal,  executa  várias  das  atividades  catalíticas 

relacionadas  acima, podendo-se destacar a   separação de cadeias de RNA  (fig.12),  hidrólise de 

polinucleotídeos, e atividade NTPasica (LESCAR, et al, 2008; CHIA, et al, 2011; IEMPRIDEE, et 

al, 2008 e  ASSENBERG,  et al,  2009). Tais características são importantes em diversas funções 

necessárias para a replicação viral (ASSENBERG, et al, 2009; SILVA, 2008). A função de helicase, 

por  exemplo,  separa  as  cadeias  de  RNA nascentes  da  fita  modelo para  auxiliar  a  iniciação da 

replicação  pelo  desenrolamento  da  estrutura secundária  de  RNA  na  região  UTR  3'  traduzida, 

(IEMPRIDEE, et al, 2008; ASSENBERG, et al, 2009 e SILVA, 2008) como mostra a figura 12. 

A proteína NS3, também é responsável pela clivagem interna das proteínas C, NS2A/NS2B, 

NS2B/NS3, NS3/NS4A e NS4B/NS5 (COSTA, 2009; IEMPRIDEE, et al, 2008; ALESHIN, et al, 

2007 e  KOKPOL,  et  al,  2009).  Além de suas  funções enzimáticas conhecidas,  a proteína NS3 

parece estar envolvida na montagem da partícula infecciosa viral, através de suas interações com 

NS2B em conjunto com proteínas da célula hospedeira (LESCAR, et al, 2008). Há dados ainda que 

associam  NS3pro  na modulação do  tráfego  intracelular  entre  o  retículo  endoplasmático  e  o 

Complexo de  Golgi  (BOLLATI,  et  al,  2009). Ainda não está  claro por  que NS3 abriga  várias 

atividades catalíticas dentro de uma cadeia polipeptídica. No entanto, a conservação desse arranjo 

em todo o gênero flavivírus sugere uma grande relevância funcional (BOLLATI, et al, 2009). 
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Figura.12: Representação da superfície da estrutura NS3 ATPase/ helicase com um substrato RNA, 

destacado em vermelho.

Fonte: LESCAR, et al, 2008.

1.11 Complexo NS2B-NS3pro

Em 1989/1990, uma sequência de  estudos de comparação estrutural entre os genomas de 

flavi e pest-vírus sugeriu a presença de uma serina-protease semelhante a tripsinas (BOLLATI, et 

al, 2009). Foi observado que após a infecção de DENV na célula hospedeira e tradução do RNA 

genômico, ocorre a clivagem da poliproteína  resultante  (ROBIN,  et al,  2009; RAHMAN,  et al, 

2011).  Esta  clivagem poliproteica  ocorre  graças  a  ação  das  proteases  NS3  e  NS2B,  que  para 

poderem exercerem suas funções possuem propriedades de  autoclivagem (BOLLATI, et al , 2009; 

ROBIN, et al, 2009; RAHMAN, et al, 2011).

A clivagem autoproteolítica de NS2B e de NS3, resulta na formação de um complexo não 

covalente  entre  NS2B  enzimaticamente  ativa  (NS2BH)  e  NS3pro  (IEMPRIDEE,  et  al, 2008; 

COSTA,  2009; LESCAR,  et  al,  2008).  Ou seja, NS3pro  requer  uma porção hidrofílica de  40 

resíduos  de  NS2BH (resíduos  49  a  95)  para  formar  um  complexo  heterodimérico 

(CHOKSUPMANEE, et al, 2012; RAHMAN, et al, 2011 e BOLLATI, et al, 2010), onde, NS2B vai 
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agir como cofator, aumentando a atividade proteolítica e a estabilidade da protease (YANG, et al,  

2010;  RAHMAN,  et al,  2011 e  KOKPOL,  et al,  2009).  A formação deste complexo  é um pré-

requisito  para  sua atividade  catalítica  (IEMPRIDEE,  et  al, 2008).  Foi  proposto  que  NS2BH 

funciona como uma chaperona molecular que regula a atividade de NS3pro por um ajuste fino de 

sua estrutura secundária (KOKPOL, et al,  2009; CHOKSUPMANEE, et al, 2012 e BOLLATI, et 

al,  2009).  Tal ajuste  inclui  a  dobragem de NS3 para  a  conformação ativa e  a  manutenção da 

estabilidade  dessa  conformação  (KOKPOL,  et  al,  2009; CHOKSUPMANEE,  et  al,  2012 e 

BOLLATI, et al, 2009).

1.12 Inibidor

Os tratamentos de DV atuais são principalmente sintomáticos, fazendo-se uso de analgésicos 

(geralmente paracetamol e antipiréticos) para a contenção da febre e reposição de líquidos que age 

com finalidade de compensar as perdas por extravasamento vascular, diarreia e vômito (LESCAR, 

et al, 2008; PODVINEC,  et al,  2010;  SINGHI, KISSOON, BANSAL, 2007).  Os salicitatos e ou 

antiinflamatórios  não  esteróides  devem  ser  evitados  pois  podem  causar  predisposições a 

sangramento  nas  mucosas  e  FDH  (SINGHI,  KISSOON,  BANSAL,  2007).  No  momento,  não 

existem vacinas  eficazes  aprovadas  e  comercializadas,  nem  drogas  antivirais  disponíveis  para 

proteger ou curar a doença da dengue, sendo que as medidas de controle se restringem ao combate 

do inseto  vetor (GAULTON,  et  al,  2011; CHOKSUPMANEE,  et  al,  2012 e  MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004). Uma vacina atenuada está sobre triagem clínica em humanos até esta data. A vacina 

está sendo desenvolvida  na Mahidol University at Bangkok  e no  Walter Reed Army Institute of 

Resarch  nos  Estados  Unidos  (TAMBUNAN & PARIKESIT, 2011).  Existem riscos  em vacinas 

atenuadas,  pois elas podem causar infecções no usuário caso os vírus  presentes nas  vacina não 

sejam atenuados o suficiente. Além do risco, vacinas nas quais os vírus são muito atenuados, podem 

não prover uma resposta imunológica satisfatória (TAMBUNAN & PARIKESIT, 2011). A presença 

de  4  sorotipos  circulando  torna-se ainda  um  desafio  no  desenvolvimento  de  vacinas  (30-

CHANDRAMOULI , et al, 2009; TAMBUNAN, et al, 2011; BOLLATI, et al, 2009), uma vez que a 

infecção com um sorotipo de DV confere imunidade  apenas  para aquele  sorotipo,  mas não  aos 

demais (YAUCH & SHRESTA,  2008)  como visto anteriormente.  Portanto, além de esforços  no 

design de  vacinas,  o  interesse  na descoberta  de medicamentos  antivirais como uma medida de 

combate a  DENV e  também  ao  WNV,  tem crescido cada vez mais no interesse das indústrias 
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farmacêticas (NITSCHE, et al, 2012 e BOLLATI, et al, 2009). 

Os vírus são conhecidos por se beneficiarem de curtos tempos de geração e as altas taxas de 

evolução  com finalidade de  escapar  das  reações de defesa do hospedeiro,  bem como  desenvolver 

resistência contra moléculas terapêuticas (PODVINEC,  et al, 2010).  Ou seja,  fármacos  eficientes 

devem permanecerem eficazes contra  os  diferentes  sorotipos  e  mutações  comuns  aos  vírus 

(PODVINEC, et al, 2010). Fármacos são moléculas que interagem com os organismos, produzindo 

alterações  bioquímicas  e  fisiológicas  dentro  desses, objetivando  obter uma resposta  bioquímica 

(GOLAN,  2009 e  RANG & DALE, 2003).  Estas moléculas de finalidade terapêutica,  se ligam a 

receptores,  que  por  sua  vez  são  macromoléculas  que  através  de  sua  ligação,  medeiam  essas 

alterações bioquímicas e fisiológicas (GOLAN,  2009  e  RANG & DALE, 2003).  Estes receptores 

são encontrados em sítios de ligação (GOLAN, 2009 e LEHNINGER, 2011). Cada sítio de ligação 

do fármaco possui características químicas e singulares, que são determinandas pelas propriedades 

específicas dos aminoácidos que os compõe (GOLAN, 2009). A estrutura tridimensional, a forma e 

a  reatividade  do  sítio,  bem  como  a  estrutura  inerente,  a  forma  e  a  reatividade  do  fármaco, 

determinam a orientação da molécula ligante em relação ao receptor e estabelecem a intensidade de 

ligação entre as ambas (GOLAN, 2009). 

Um fármaco ideal é aquele capaz de interagir apenas com um alvo molecular, que produza o 

efeito terapêutico desejado, mas não com alvos moleculares capazes de produzir efeitos adversos 

(efeitos colaterais) no indivíduo  (GOLAN,  2009 e  RANG & DALE, 2003). Em outras palavras, 

deve exibir elevado grau de especificidade ao sítio de ligação (RANG & DALE, 2003). Por outro 

lado, as proteínas que funcionam como alvos para os fármacos geralmente mostram um alto grau de 

especificidade  de  ligante  (reconhecendo com precisão  apenas  um tipo  de  lingante) (RANG & 

DALE, 2003). 

No caso da doença da  Dengue, considerações adicionais sobre o custo da síntese de uma 

droga que deve ser acessível aos pacientes pobres e/ou em desenvolvimento traz uma complexidade 

adicional na escolha do agente terapêutico (SILVA, 2008), já que um fármaco utilizado em casos de 

dengue poderia potencialmente ser utilizado no tratamento de pacientes que apresentam os sintomas 

ou que possuem diagnóstico laboratorial residentes das regiões endêmicas (BOLLATI, et al, 2009). 

A droga deve ainda ser ativa contra os quatro sorotipos de DENV e até mesmo poderia ser utilizada 

em outras infecções de flavivírus (como o WNV) (AGNIHOTRI, et al, 2012).
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1.13 Formação do sítio ativo

      As enzimas proporcionam um ambiente específico adequado para que uma dada reação 

possa ocorrer mais rapidamente. Tais reações ocorrem confinadas em um bolsão denominado síto 

ativo (LEHNINGER, 2011 e LUBERT, 2002). A superfície do sítio ativo é delimitada por resíduos 

de  aminoácidos  com  grupos  nas  cadeias  laterais,  que  ligam  o  substrato  e  que  catalisam  sua 

transformação  química  (LEHNINGER,  2011).  A  proteína NS2BH  interage  diretamente  com 

NS3pro,  participando ativamente na formação do sítio ativo da protease (YANG,  et al,  2010 e 

BOLLATI, et al, 2009). Na ausência do cofator NS2BH, a protease NS3pro é virtualmente inativa e 

mais instável (ASSENBERG, et al, 2009). O papel chave de 40 resíduos de aminoácidos da região 

do cofator NS2B (LESCAR,  et al, 2008; KOKPOL,  et al,  2009 e  TAMBUNAN & PARIKESIT, 

2011), contribui tanto para garantir a estabilidade da proteína NS3, como na formação do sítio ativo 

da protease, e é único para flavivírus (LESCAR, et al, 2008 e BOLLATI, et al, 2009). 

 É provável que o sítio ativo de NS3pro esteja ancorado nas proximidades das membranas. 

Pode-se concluir, então, que interações com a membrana deve ter impacto na atividade do substrato 

de NS3pro (CHOKSUPMANEE, et al, 2012). Estudos estruturais revelam que, após a ligação com 

o substrato,  a porção central  hidrofílica do cofator NS2B redobra para formar um componente 

importante do sítio ativo da protease (LESCAR, et al, 2008). Substrato é a molécula que se liga ao 

sítio  ativo,  e  sobre  a  qual  age  a  enzima  (LEHNINGER,  2011).  O  sítio  ativo  das  proteases 

semelhantes  a  quimiotripsinas  incluem  três  elementos  conservados:  (1)  uma  clássica  tríade 

catalítica formada por His51, Asp75 e Ser135 (  ALESHIN ,  et al,  2007; NITSCHE, et al, 2012 e 

ASSENBERG, et al, 2009) localizada em uma fenda presente entre os os dois -barris existentesβ  

(NITSCHE, et al, 2012, ASSENBERG, et al, 2009 e ERBEL, et al, 2006) (este arranjo espacial  de 

tríade,  é necessário para aumentar  a nucleofilidade do grupo hidroxila da serina); (2) o “buraco” 

oxiânion, que estabiliza o desenvolvimento da carga negativa do oxigênio carbonílico no estado de 

transição; (3) o substrato de ligação de  fitas β 1 e 2, que ajudam a acomodar o substrato no sítio 

ativo (ALESHIN , et al, 2007). 

Dados presentes na literatura, sugerem que a porção N-terminal do cofator (resíduos 49-66) 

contribui com a formação do sítio ativo (LESCAR,  et al, 2008; SILVA, 2008 e TAMBUNAN, 

KURNIAWAN, PARIKESIT, 2013). O complexo  NS2B-NS3pro adota uma dobra semelhante a 

quimiotripsina ou seja, ocorre uma forte interação entre  β-fita de NS2B e  a estrutura  β-barril da 

protease NS3 (KOKPOL,  et al,  2009;  ERBEL,  et al, 2006),  sendo que  três sítios são envolvidos 
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neste processo (TAMBUNAN, KURNIAWAN, PARIKESIT, 2013). Cada 2 -barriβ l, forma 6 -fitasβ  

incorporando os resíduos da tríade catalítica (His51, Asp75 e Ser135)  em uma fenda entre duas 

estruturas  -barriβ l (BOLLATI,  et al,  2009; TAMBUNAN, KURNIAWAN, PARIKESIT, 2013  e 

ERBEL,  et  al,  2006).  Foi  observado que  as  sequências  flanqueadoras  são  importantes  para  a 

atividade autolítica  da protease  (CHOKSUPMANEE,  et al, 2012). Os resíduos 51-57 da  proteína 

NS2B formam uma folha anti-paralela com a cadeia 1 β de NS3pro que está envolvido na dobragem 

do núcleo da protease (CHOKSUPMANEE, et al, 2012). Portanto,  a inserção da β-cadeia, o qual 

por  sua  vez,  limita  o  local  ativo  (ocultando  os  resíduos  hidrofóbicos),  exerce  um papel  no 

reconhecimento  da  sequência  do substrato  e  estabilização  do  domínio  de  NS3 

(CHOKSUPMANEE,  et  al,  2012; SILVA,  2008).  Pode-se  consequentemente,  ser  dito  que  o 

domínio  N-terminal  da  proteína NS2B tem um papel  semelhante  a  uma chaperona,  agindo na 

estabilização da protease NS3 (SILVA, 2008). 

 A  porção C-terminal  do fragmento de NS2B (resíduos 64-96),  forma um cinturão que 

envolve NS3pro,  o que resulta em um -grampo (β ALESHIN,  et al,  2007; LESCAR,  et al, 2008; 

SILVA,  2008),  no  qual  Leu79  e  Phe85  interagem  diretamente  com  o  sítio  ativo  ( 

CHANDRAMOULI,  et al, 2009),  estreitando a proximidade com o substrato (SILVA, 2008).  Os 

aminoácidos Arg78 e Leu87 do cofator NS2B, contribuem com a formação do  β-grampo que se 

insere  no  C-terminal  de  β-barril  da  NS3pro,  reorientando  os  resíduos  de  reconhecimento  do 

substrato (LESCAR, et al, 2008; SILVA, 2008;  TAMBUNAN, KURNIAWAN, PARIKESIT, 2013 

e ERBEL, et al, 2006). Este -β grampo, é inserido na protease NS3pro entre 10 e 14 formando umβ β  

β-barril  (CHOKSUPMANEE,  et  al,  2012). Dessa  forma,  ocultam os  resíduos  hidrofóbicos  do 

solvente,  provendo  estabilidade  para  esse  domínio  (LESCAR,  et  al, 2008; TAMBUNAN, 

KURNIAWAN, PARIKESIT, 2013).  Deste modo pode-se concluir,  que  o domínio C-terminal de 

NS2B, desempenha um papel importante, não apenas na estabilização e preorganização da protease 

NS3, como também torna-se essencial para a interação com o resíduo P2 do inibidor (KOKPOL.S, 

et al, 2009). 
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Fig.13: Complexo NS2B-NS3 com o lingante, detalhe para o sítio ativo.

Fonte: Dados da pesquisa

1.14 Bz-Nle-Lys-Arg-Arg-H 

Antivirais previamente desenhados contra flavivírus, tem primariamente focado na inibição 

da replicação viral (PERERA, KHALIQ, KUHN, 2008 e  BOLLATI,  et al, 2009).  Como foi visto 

nos tópicos anteriores,  a atividade da protease NS3 é essêncial  para a  replicação viral  e  a  sua 

inibição deve ser considerada como uma estratégia de intervenção para o tratamento de infecções de 

DV e demais flavivírus (YANG, et al, 2010; GAULTON, et al, 2011 e BOLLATI, et al, 2009). As 

enzimas  já  constituem um alvo citosólico comum e muitos fármacos são dirigidos para enzimas 

intracelulares por produzir efeitos em alterar a produção enzimática de moléculas sinalizadoras ou 

moléculas  metabólicas críticas  ao desenvolvimento dos vírus (GOLAN,  2009; RANG & DALE, 

2003 e GUIDO, ANDRICOPULO, OLIVA, 2010). A ativação ou inibição de um receptor induzido 

por  fármacos  frequentemente  tem  impacto  duradouro  sobre  a  responsividade  subsequente  do 

receptor da ligação do fármaco (GOLAN, 2009 e GUIDO, ANDRICOPULO, OLIVA, 2010). 

A tendência de um fármaco se ligar ao receptor é determinada pela sua afinidade, enquanto 

que a tendência, uma vez ligado, de ativar ou inibir o receptor é indicada pela sua eficácia (RANG 
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& DALE, 2003). Estudos tem indicado que a protease NS3 possui uma alta afinidade por resíduos 

dibásicos e tem como sítio de clivagem a ligação peptídica dos resíduos Lys-Arg, Arg-Arg, Arg-Lys 

nas posições P1 e P2 (COSTA, 2009; IEMPRIDEE, et al, 2008; ALESHIN, et al, 2007), seguidos 

por uma pequena cadeia de aminoácidos laterais com uma Gly, Ala ou Ser na posição P1 do sítio de 

clivagem (COSTA,  2009; IEMPRIDEE,  et  al, 2008).  Inibidores  de  NS2B-NS3pro  contém  um 

elemento de reconhecimento peptil altamente carregado de caráter dibásico em P1 e P2, acoplado a 

uma matriz  de ojivas eletrofílicas (aldeídos,  cetonas  e  ácidos boronicos)  (ARAVAPALLI,  et  al, 

2012).  Os  aminoácidos  preferidos  nessas  posições são  a arginina  e  a  lisina,  indicando o  papel 

electrostático na interação com inibidor da protease (KNEHANS,  et al, 2011). 

A preferência da protease por ligações peptídicas, envolvendo resíduos básicos pode ser a 

base  do  desenvolvimento  de  inibidores  seletivos  para  esta  enzima  (KNEHANS,  et  al,  2011; 

GAULTON, et al,  2011; NITSCHE, et al, 2012).  Drogas que visam a inibição poderiam agir de 3 

maneiras:  (1)  inibindo  a  atividade  ATPase,  interferindo  com  a  ligação  de  ATP  ou  mesmo  a 

hidrólise, (2) impedindo a ligação de ácidos nucleicos; e (3) impedindo a translocação da helicase 

(SAMPATH  & PADMANABHAN,  2008).  Uma estratégia  usada  comumente  por  inibidores  de 

NS2B-NS3,  envolve  moléculas  covalentes  que  competem  com  o  substrato  pelo  sítio  catalítico 

(CHIA,  et  al,  2011).  Estes  fármacos  são  chamados  de  fármacos  inibidores  por competição. O 

inibidor competitivo descreve a situação de uma substância que se liga seletivamente a determinado 

receptor sem ativá-lo,  porém com a peculiaridade de impedir a ligação do  substrato  (RANG & 

DALE, 2003 e GOLAN, 2009). O inibidor competitivo constitui o mecanismo mais direto pelo qual 

uma substância pode reduzir o efeito de outra (RANG & DALE, 2003). Esforços na descoberta de 

drogas  até  agora  renderam vários  inibidores  peptídeos  e  pequenas  moléculas  com  atividades 

inibitórias (KNEHANS, et al, 2011). Inibidores de aldeído tri e tetra-peptídicos tem sido relatados a 

inibir proteases de WNV e DV (KNEHANS,  et al, 2011).

 Yin  e  colaboradores,  analisaram diversos  tetrapéptidos  como inibidores  de  protease  em 

DENV2 e  apresentaram o inibidor tetrapeptídico Bz-Nle-Lys-Arg-Arg-H,  com Ki de 5,8-7,0 μM 

(LESCAR, et al, 2008; KNEHANS, et al, 2011 e SILVA, 2008) como melhor inibidor da protease 

NS3 em DV (TAMBUNAN, KURNIAWAN, PARIKESIT, 2013). Inibidores de aldeído tripeptídeo 

apresentam uma alta afinidade com NS3pro (SCHÜLLER, et al, 2011). É conhecido, que a ligação 

fármaco-receptor resulta de múltiplas interações químicas entre duas moléculas, a soma total dessas 

interações  proporcionando a  especificidade  da  interação  fármaco-receptor  (GOLAN,  2009).  O 

inibidor Bz-NLe-Lys-Arg-Ala-H foi relatado na literatura  por possuir uma alta seletividade dentre 
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os inibidores estudados para a protease de WNV, um flavivirus com alta similaridade (50%) a DV 

(KOKPOL, et al, 2009; KNEHANS, et al, 2011 e ERBEL, et al, 2006). 

Figura.14: Representação planar do  Bz-nKRR-H, destaque para suas regiões.

Fonte: Dados da pesquisa

A  alteração  da  forma  do  receptor,  pode  afetar  sua  função,  aumentando  inclusive  a 

especificidade do fármaco ao receptor. Essa interação é frequentemente designada como adaptação 

induzida (GOLAN,  2009 e  LIDDINGTON,  et al,  2007). O princípio da adaptação  (ou encaixe) 

induzida sugere que a ligação fármaco-receptor pode ter profundos efeitos sobre a conformação do 

receptor, o que pode contribuir com a especificidade do substrato ou da enzima (ALESHIN, et al, 

2007; GOLAN,  2009 e  VERLI  & BARREIRO,  2004).  Esta  mudança  pode  ser  transmitida  às 

subunidades vizinhas,  induzindo na enzima a conformação responsável pelo processo catalítico 

(VERLI & BARREIRO, 2004). Após a adição de um substrato, a parte C-terminal de NS2B sofre 

uma dramática mudança conformacional causada pela estabilização do -grampo que é inserido noβ  
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sítio ativo (ASSENBERG,  et al, 2009). É possível que a conformação não produtiva do buraco 

oxiânion  seja energeticamente  favorecida  na  ausência  do  substrato,  apenas  adquirindo  a 

conformação ativa na presença do substrato (ALESHIN, et al, 2007). Sendo o domínio C-terminal, 

desordenado na ausência do inibidor  (simula o substrato),  tornando-se este, ordenado através da 

ligação com o fármaco (SILVA, 2008). Estudos da estrutura tridimensional de NS2B-NS3, sugerem 

que  com  a  ligação  de  um  inibidor  ao  centro  ativo,  NS2B-NS3pro  adotam  uma  conformação 

“aberta” ou “fechada” dependendo da presença do substrato (KOKPOL, et al, 2009;  KNEHANS, 

et al, 2011). 

Na conformação “fechada”,  os  envoltórios  em torno dos  peptídeos  NS2B-NS3pro agem 

como um cinto, e o C-terminal da -fita de NS2B está associado com -barril da porção C-terminalβ β  

de  NS3pro  ajudando  a  compor  o  local  de  ligação  do  substrato  (BOLLATI,  et  al,  2009  e 

KNEHANS, et al, 2011). Nessa conformação, a região hidrofílica interage fortemente com NS3pro, 

com  as porções N e C terminais de NS2B formando duas hélices hidrofóbicas  que  atuam como 

âncoras na membrana (BOLLATI, et al, 2009). Na conformação “aberta”, em contraste, a cadeia C-

terminal -fita de NS2B está dissociada de NS3pro (β BOLLATI,  et al, 2009  e  KNEHANS,  et al, 

2011). Pesquisas mostram que a forma aberta é predominante quando a protease não está ligada a 

um inibidor em DENV, o que comprova que ocorre ajuste induzido do complexo NS2B-NS3,  na 

presença do inibidor (KNEHANS,  et al, 2011). 

A escolha do inibidor BZ-nKRR-H, foi  devido ao mesmo apresentar um comportamento 

inibidor satisfatório (Ki de 5,8  μM) para NS2B-NS3, comprovado por vários dados presentes na 

literatura. Estudos realizados anteriormente com a molécula inibidora Bz-nKRR-H, demonstraram 

que o resíduo P1' da junção de clivagem é separado por > 20 Å do sítio ativo, impedindo, assim, a 

possibilidade do mecanismo de autoclivagem mais comum a NS3-NS2B (CHOKSUPMANEE, et 

al, 2012). Na figura 15, pode-se observar a presença de uma ligação covalente estabelecida entre o 

inibidor aldeído Bz-nKRR-H e a Serina catalítica (Ser135), acarretando uma elevação na afinifade 

entre o fármaco e o receptor (NITSCHE, et al, 2012 e NOBLE, et al , 2011).  O caráter inibitório 

comprovado experimentalmente, foi somado  ao  fato da molécula inibidora possuir PDB (Protein 

Data Bank) do complexo fármaco-receptor (NS2B-NS3+ligante) recente apresentada no trabalho de 

Noble e colaboradores (2011). O PDB da estrutura ativa do complexo NS2BH-NS3pro ligado ao 

peptídeo substrato Bz-nKRR-H, utilizado neste trabalho, possui a entrada Protein Data Bank 3U1I 

e resolução de 2.30 (NOBLE, et al, 2012).
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Figura.15 : Interações moleculares entre os resíduos do síto ativo de NS2B-NS3 e o inibidor Bz-

nKRR-H, com detalhe para a ligação covalente entre Ser135 e o inibidor benzoil.

Fonte: Dados de pesquisa

1.15 Modelagem Molecular

A  aplicação  de  métodos  computacionais  no  estudo  e  no  planejamento  de  compostos 

bioativos  tem  se  tornado  uma  prática  cada  vez  mais  comum  aos  pesquisadores  (CARLOS  & 

SANT’ANNA, 2009 e  BARRIL & LUQUE, 2011).  De um modo geral, todo  o  tipo de modelos 

teóricos utilizados aos conceitos de átomo e molécula na descrição da estrutura e propriedades de 

interesse em Química, pode ser classificados como Modelagem Molecular.  A ação das moléculas 

bioativas é um fenômeno bastante complexo, mas um dos paradigmas da Química Medicinal é que 

essas  moléculas  têm seus  efeitos  associados  a  interações  e  a reações  químicas  com estruturas 

macromoleculares  presentes  nos sistemas vivos,  como  as  proteínas  por  exemplo  (CARLOS 

&SANT’ANNA, 2009). O desenvolvimento do estudo genômico é muito útil para o processo de 

concepção de novas drogas, conhecido como planejamento racional de fármacos (TAMBUNAN, et  

al,  2011; e KAMP, et al., 2008).  O processo de desenvolvimento de moléculas bioativas, devido à 

sua complexidade,  envolve necessariamente o trabalho de uma equipe multidisciplinar, em uma 

constante  troca  de  informações  com grupos  de  síntese  química  e  avaliação da  atividade destes 

compostos (CARLOS & SANT’ANNA, 2009 e BARRIL & LUQUE, 2011). A Química Medicinal, 
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de caráter multidisciplinar, engloba áreas como a farmacologia, a bioquímica, a química orgânica e 

química  computacional,  dentre  outras,  na  busca  do  desenvolvimento  e descoberta  de  novos 

fármacos (VERLI & BARREIRO, 2004).

O processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos é complexo, longo e de alto custo, 

tendo  suas  raízes  profundamente  ligadas  às  inovações  científicas  e  tecnológicas  (GUIDO, 

ANDRICOPULO, OLIVA, 2010).  Contudo,  demonstrações  de  contribuições  práticas  feitas  pela 

modelagem biomolecular tem levado a um grande crescimento dessa área (MULHOLLAND, et al, 

2008). Os avanços expressivos da Química e da Biologia bem como, a melhor compreensão de vias 

bioquímicas, alvos moleculares e de mecanismos que levam ao aparecimento e desenvolvimento de 

doenças,  tornaram  possível  a  descoberta  de  inovações  terapêuticas  notáveis  (GUIDO, 

ANDRICOPULO, OLIVA, 2010 e  VERLI & BARREIRO, 2004). Na aplicação de estratégias de 

planejamento de fármacos, os estudos dos processos evolutivos de reconhecimento molecular em 

sistemas biológicos assumem grande importância, pois constituem as bases fundamentais para o 

entendimento  de  propriedades  como  potência,  afinidade  e  seletividade  (GUIDO  & 

ANDRICOPULO, OLIVA, 2010). Diante desse cenário, as ferramentas biotecnológicas associadas 

aos  métodos  de  Química  Medicinal  ganham  papel  de  destaque no  desenvolvimento  de  novas 

moléculas  com  atividade  biológica  (GUIDO,  ANDRICOPULO,  OLIVA,  2010).  O  design 

computacional de drogas tornou-se então, uma ferramenta indispensável na indústria farmacêutica e 

acadêmica, nas últimas décadas (LILL  & DANIELSON, 2010).

Sabe-se que a complementaridade química entre os grupos funcionais presentes no ligante e 

nos resíduos do sítio ativo, modulam a afinidade da ligação através de uma variedade de interações 

intermoleculares  (BARRIL  &  LUQUE,  2011).  O  conhecimento  das  estruturas  de  alvos 

macromoleculares ou de complexos do tipo ligante-receptor permite a aplicação de estratégias de 

planejamento de fármacos baseado na estrutura do receptor (GUIDO,  ANDRICOPULO, OLIVA, 

2010). Ferramentas assistidas por computador contribuem para um entendimento mais aprofundado 

de alvos biomoleculares adequados para o fim da fase pré-clínica (BARRIL & LUQUE, 2011). Esta 

é  uma  área  em  constante  crescimento,  com  oportunidades  eficazes e  uma  enorme  gama  de 

aplicações  potenciais  (MULHOLLAND,  et  al,  2008).  A  Modelagem e  Simulação  de  métodos 

moleculares estão gradativamente fazendo contribuições cada vez mais importantes e muitas vezes 

exclusivamente detalhadas para o estudo da estrutura e função de macromoléculas biológicas.  As 

aplicações incluem: estudos de enovelamento de proteínas e mudanças conformacionais, associação 

de proteínas com pequenas moléculas ou outras proteínas, desenho de drogas baseado na estrutura 
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do sítio ativo, avaliações sobre a eficácia do agente terapêutico no alvo, estudos aprofundados das 

propriedades físico-químicas que garantem uma biodistribuição adequada,  cálculos de energias de 

ligação  para  ligantes,  a  modelagem  da  dinâmica  de  canais  iônicos,  transporte  através  das 

membranas e modelagem e análise de  mecanismos enzimáticos (MULHOLLAND,  et al, 2008 e 

BARRIL & LUQUE, 2011). 

Um método de modelagem deve ser capaz de fornecer um resultado de confiança  em um 

tempo  razoável  (MULHOLLAND,  et  al,  2008). Grande  quantidade  de  pesquisas  tem  sido 

desenvolvidas todos os anos,  com atuação  principalmente na área  da Genômica,  Proteômica e  da 

Biologia Estrutural (MULHOLLAND, et al, 2008). Tais esforços tem sido desprendidos no âmbito 

de facilitar o desenvolvimento de ferramentas computacionais para aumentar a descoberta de novas 

drogas, bem como prover a aplicabilidade na área da Nanotecnologia (MULHOLLAND, et al, 2008 

e BARRIL & LUQUE, 2011). Com o aumento do poder dos hardware dos computadores, que vem 

ocorrendo nas últimas décadas, e a elaboração de algoritmos sofisticados desenvolvidos para captar 

a complexidade dos princípios físico-químicos que estão envolvido nas atividades de drogas  de 

finalidade  terapêutica,  tem  se  obtido  uma  implementação  sólida  e  eficaz  das  ferramentas 

computacionais (MULHOLLAND, et al, 2008 e BARRIL & LUQUE, 2011). 

Fig.16: Integração da biotecnologia no processo de planejamento de fármacos. 

Fonte: GUIDO,  ANDRICOPULO, OLIVA, 2010.

Este  desenvolvimento  nas  técnicas  computacionais,  aliados  a  evolução  das  técnincas  de 

Cristalografia  de  Raios-X  e  Ressonância  Magnética  Nuclear,  proporcionaram um  aumento 

significativo no número de alvos moleculares com estruturas 3D (tridimensionais)  disponíveis no 

Banco de Dados de Proteínas (PDB, do inglês “Protein Data Bank”) (GUIDO,  ANDRICOPULO, 

OLIVA,  2010; BARRIL  &  LUQUE,  2011  e  RUSSO,  2006).  A  elucidação  das  estruturas 



34

tridimensionais através de técnicas experimentais possibilitou a obtenção de parâmetros estruturais, 

como comprimentos e ângulos de ligação, e também a definição de propriedades atômicas como o 

raio de Van der Waals (BARRIL & LUQUE, 2011).  Métodos de Química Quântica (por exemplo, 

cálculos  ab initio  e a   Teoria do  Funcional da Densidade  Orbitais ou  Moleculares), podem ser 

utilizados para  estudar  reações  em sistemas  não-periódicos  e moleculares  contendo dezenas  de 

átomos (MULHOLLAND , et al, 2008). 

 1.16 Teoria do DFT

 A Mecânica Quântica utiliza equações fundamentais para calcular as propriedades de uma 

molécula, a partir das interações entre os seus elétrons e núcleos  (CARVALHO, et al, 2002).  Em 

1925, o físico austríaco Erwin  Schrödinger,  propôs a famosa equação de  Schrödinger  que foi o 

grande marco da Mecânica Quântica moderna (CHIARAMONTE, et al, 2008, e MARQUES). Esta 

equação determina a função de onda quântica de um sistema, seja ele um átomo, uma molécula ou 

um sólido, contendo toda a informação necessária para determinar o estado do sistema (MARQUES 

e ZANATTA, et al, 2012).  O estudo da síntese de compostos orgânicos pela via computacional, é 

baseado em modelos de dinâmica molecular que fornecem soluções aproximadas para a equação de 

Schrödinger  independente do tempo (CHIARAMONTE,  et al, 2008 e  CARVALHO,  et al, 2002). 

Embora  esses  modelos  forneçam excelentes  aproximações  para  a  função de  onda,  o  tempo  de 

processamento requerido para a simulação de processos reativos envolvendo sistemas de alto peso 

molecular, se torna extremamente elevado sendo em muitos casos, inviável (CHIARAMONTE, et  

al, 2008 e ZANATTA, et al, 2012).  

 Em  1964,  o  norte-americano  também  de  origem  austríaca  Walter  Kohn,  publicou 

juntamente com Pierre Hohenberg, um artigo onde apresentavam uma reformulação da  Mecânica 

Quântica baseada, não em funções de onda, mas na densidade eletrônica  (ρ) (MATTA E BOYD, 

2007). Esta densidade, mede a probabilidade de encontrarmos  um elétron em um ponto de  uma 

coordenada (MARQUES).  No ano seguinte,  novamente  em um artigo de  Kohn,  mas agora  em 

parceria com Lu Sham, foi desenvolvida a elucidação completa desta equação (MARQUES). Estes 

dois artigos formam a base da denominada Teoria dos Funcionais da Densidade (DFT, “The Density 

Functional Theory”) (MARQUES; MATTA e BOYD, 2007). A equação de Kohn-Sham (1965), foi 

proposta como uma forma de contornar o problema de se encontrar o funcional de energia exato 

(DUARTE, 2000). Desde a publicação dos dois artigos, (Hohemberg-Kohn e Kohn-Sham), há mais 
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de 40 anos, a Teoria do Funcional da Densidade (DFT), tem atraído cada vez mais a atenção da 

comunidade científica e, atualmente, ela é largamente  utilizada para se estudar sistemas cada vez 

mais  complexos  tornando-se  popular  nas  áreas  de  Física,  Química  e  Biologia  Estrutural 

(TAMBUNAN, KURNIAWAN, PARIKESIT, 2013;  DUARTE, 2000).  Pelos serviços prestados a 

ciência, Walter Kohn foi agraciado com o prêmio Nobel de Química em 1998 (MARQUES ). 

Kohn propôs em 1964, que o conhecimento da densidade do estado fundamental  de um 

sistema  de  muitos  elétrons  permite  deduzir  o  potencial  externo  no  qual  os  elétrons  residem. 

Utilizando este teorema, e sabendo-se que todos os outros termos do Hamiltoniano que representa 

um sistema de muitos elétrons  podem ser  escritos,  em princípio,  como um funcional  único  da 

densidade eletrônica  (ρ), conclui-se que o conhecimento de  ρ do estado fundamental  pode ser a 

solução do problema de  um sistema de  muitos  corpos  (MATTA E BOYD, 2007).  A partir  da 

densidade de cada átomo da molécula, determina-se o Hamiltoniano do sistema. Por conseguinte, se 

a energia  do sistema é calculada mediante a resolução da equação de Schrödinger H  = E , logo aψ ψ  

sua  energia  é  determinada  pela  densidade  eletrônica,  ,  ou  seja,  E=Eρ (ρ) (DUARTE,  2001).  A 

energia é expressa como uma função de uma única “variável”. A densidade eletrônica é função das 

3 coordenadas cartesianas (x,y,z), temos que a função de onda Ψ necessita de 3N variáveis (função 

de  onda  para  cada  elétron)  para  a  sua  descrição (onde  N é  o  número de  átomos  do  sistema) 

(CARLOS & SANT’ANNA, 2009).  Esta  é  a  característica essencial  da Teoria  do Funcional  da 

Densidade (DFT), em que o total de energia de um sistema multieletrônico é expressa como uma 

funcional da densidade de carga de elétrons, que é encontrada após a resolver as equações de Kohn-

Sham (ZANATTA,  et al,  2012 e  MATTA E BOYD, 2007). Pode-se concluir,  que cada variável 

representa o conjunto de termos com que um elétron contribui para o hamiltoniano eletrônico do 

sistema,  na  equação  de  Schrödinger  (DUARTE  & ROCHA,  2007).  Sabe-se  que  cada  elétron 

contribui para  com um termo de energia cinética,  ψ K; um termo de interação elétron-elétron (o 

qual  inclui  a  repulsão  Colombiana  e  termos  de  troca-correlação),  R;  e  um relacionado  com a 

interação eletrostática entre elétrons e núcleos, U (DUARTE, 2001), i-e. 

H = K + R + U 

Com esta teoria, as propriedades de um sistema de muitos elétrons podem ser determinadas 

valendo-se de funcionais, isto é, funções de outra função, a qual neste caso é a densidade eletrônica 

(CARLOS & SANT’ANNA , 2009 e MATTA E BOYD, 2007).  A densidade eletrônica (ρ) define 

qual  a  fração  dos  elétrons  que  permanecem  nos  átomos  após  o  estabelecimento  das  ligações 
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químicas da estrutura molecular  (CARLOS & SANT’ANNA, 2009 e  MATTA E BOYD, 2007). 

Logo, a diferença entre a ρ do átomo na molécula e o número de elétrons do átomo isolado define o 

que  se  considera  a  carga  deste  átomo  na  molécula.  O  potencial  elétrostático  (U),  consiste  na 

capacidade  de  um  sistema  orgânico  ou  inorgânico  de  atrair  ou  repelir  outras  cargas.  Essas 

capacidades  de  repulsão/atração  estão  intimamente  relacionadas  com  a  propriedade  de 

eletronegatividade e cargas parciais dos átomos que compõem o sistema molecular (OPHARDT, 

2009;  NÁRAY  & SZABÓ;  FERENCZY,  1995).  Mapas  tridimensionais  que  representam  a 

distribuição do potencial eletrostático na superfície molecular através de diferenças de cores são um 

recurso comum em pacotes de programas de modelagem molecular. Neste procedimento, define-se 

uma grade de pontos ao redor da molécula, situada a uma distância adequada, que pode ser na  

superfície  de  Van  der  Waals.  O  potencial  eletrostático  é  então  calculado,  determinando-se  a 

distribuição  da  energia  de  interação  de  uma  carga  pontual  positiva  com  cada  ponto  da  grade 

associada com a superfície molecular (CARLOS & SANT’ANNA , 2009). 

Figura.17: Formaldeído otimizado por técnicas de mecânica molecular (esquerda), e sua superfície 

de potencial eletrostático (direita). 

Fonte: CARLOS & SANT’ANNA , 2009

O barateamento no custo da aquisição de computadores, juntamente com o desenvolvimento 

de tecnologias de redes de comunicação de alta velocidade e novos métodos de paralelização de 

algorítimos, tem formentado o surgimento de diversos pacotes computacionais que implementam 

soluções da equação de Kohn-Sham (DANTAS, 2009; MARQUES ; MATTA E BOYD, 2007). Foi 

sugerido que a DFT é uma linguagem conveniente e universal para a teoria de estrutura eletrônica, a 

qual ajuda substancialmente a unificar a química orgânica, inorgânica, química de superfície e a 
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ciência dos materiais (DUARTE, 2000). Deste modo, o método DFT está  tornando-se também uma 

ferramenta de grande utilidade no estudo aprofundado de sistemas bioquímicos, interações  droga-

receptor e mecanismos de atividade biológica ( DUARTE, 2000 e MARQUES ). Mais ainda, o DFT 

é também  uma  ferramenta  fundamental  em  áreas  tão  diversas  como  a  nanotecnologia  e a 

biotecnologia (MARQUES). Os métodos do DFT contemporâneos são capazes de uma alta precisão 

de  análises  química e  de  produção de  mapas de  densidade de  elétrons  de  boa qualidade,  com 

resultados relativamente rápidos (MATTA E BOYD, 2007). 

Com o desenvolvimento dos computadores, DFT poderá ser aplicada a sistemas cada vez 

maiores e mais complexos (MATTA E BOYD, 2007 e MARQUES ). Melhoria das ferramentas que 

temos disponíveis, tanto teóricas como computacionais, nos trás a possibilidade do aprofundamento 

em novas propriedades, e a uma maior precisão nos estudos estruturais  (MARQUES ).  Seria uma 

saída inteligente para a obtenção e aprimoramento de novos fármacos para doenças que se tornaram 

problemas  da  saúde  pública  mundial,  como  as  Doenças  Tropicais  Negligenciadas  (DTN)  por 

exemplo. As doenças tropicais negligenciadas, são consequências marcantes do subdesenvolvimento 

social, resultando da situação das regiões mais pobres e desfavorecidas do planeta (TAUIL, 2001  e 

GUIDO,  ANDRICOPULO, OLIVA , 2010). As DTN são endêmicas em várias regiões geográficas 

importantes,  afetando milhões de pessoas e determinando altos índices de mortalidade  em todo 

mundo (GUIDO,  ANDRICOPULO , OLIVA , 2010). Dentre as DTN, pode-se destacar como sendo 

uma das doenças de maior importância econômica e social, a doença da Dengue. Como já foi visto 

nos tópicos anteriores, as infecções pelo vírus da dengue (DENV) são responsáveis por altos índices 

de morbidade na maioria das áreas tropicais e subtropicais da Ásia, Oceania, África e Américas 

(SILVA,  2008;  TAMBUNAN  &  PARIKESIT,  2011).  Ainda  não  existe vacinas  disponíveis  no 

mercado nem remédios que tratem especificamente a infecção (ERBEL, et al, 2006; TAMBUNAN 

& PARIKESIT, 2011).
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  Capítulo II. Objetivos
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2.1 Objetivos 

Como foi  visto  no  capítulo  1,  a  Dengue  é  um doença  causada  por  vírus,  que  acomete 

milhares de pessoas ao redor do globo, sendo responsável por um elevado índice de mortes anuais.  

Uma vez que esta doença possui 4 sorotipos distintos entre si, encontrar uma vacina se tornou um 

desafio que até o presente momento ainda não foi elucidado. Também não existe nenhum tipo de 

medicamento antiviral disponível no mercado, sendo o tratamento da doença apenas sintomático. 

Diante deste quadro mundial alarmante, encontrar um fármaco de combate ao vírus é considerado 

uma ação prioritária pela OMS.

 Antivirais previamente desenhados contra flavivírus, são primariamente focados na inibição 

da replicação viral. Estes inibidores proteicos impedem a ligação da enzima ao seu substrato padrão 

e com isso, não permitem que estas exerçam suas atividades funcionais. As enzimas já constituem 

um alvo citosólico comum e muitos fármacos são dirigidos para enzimas intracelulares produzindo 

alterações na produção enzimática de moléculas sinalizadoras ou moléculas metabólicas críticas ao 

desenvolvimento dos vírus, como citado anteriormente.

Como apresentado no tópico Genoma, o vírus da dengue é simples e possui um genoma 

constituído de RNA envelopado de fita simples e sentido único (+), que é traduzido como uma única 

poliproteína.  Esta  poliproteína, é  clivada em 3 proteínas  estruturais e 7 não estruturais.  Dentre as 

proteínas virais apresentadas, pode-se destacar o complexo proteico NS3-NS2B como principal alvo 

de inibidores que visam coibir o processo de replicação do vírus. Exercendo um papel fundamental 

na replicação  de DV através do processamento da poliproteína  viral,  e contar com uma gama de 

atividades como helicásica, NTPásica e RTPásica.  O inibidor escolhido, Bz-Nle-Lys-Arg-Arg-H, 

tem sido apresentado na literatura como um potente inibidor da protease NS3 de DV em trabalhos 

experimentais, podendo ser uma alternativa eficaz para o tratamento dessa doença de gravidade 

mundial.

O conhecimento das estruturas de alvos macromoleculares ou de complexos do tipo ligante-

receptor permite a aplicação de estratégias de planejamento de fármacos baseado na estrutura do 

receptor.  Dentre as propriedades farmacológicas de grande interesse  a serem observadas em um 

fármaco-inibidor,  pode-se  destacar:  (I)  a  afinidade;  (II)  a  eficácia;  e  (III)  a  potência  (definidas 

anteriormente no texto). Ferramentas assistidas por computador contribuem para um entendimento 

mais aprofundado da estrutura e funcionamento de alvos biomoleculares adequados para o fim da 

fase  pré-clínica. Suas aplicações  incluem:  estudos de  enovelamento  de  proteínas  e  mudanças 
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conformacionais, associação de proteínas com pequenas moléculas ou outras proteínas, desenho de 

drogas baseado na estrutura do sítio ativo, avaliações sobre a eficácia do agente terapêutico no alvo, 

estudos  aprofundados  das  propriedades  físico-químicas  que  garantem uma  biodistribuição 

adequada,  cálculos de  energias  de  ligação  para  ligantes,  a  modelagem  da  dinâmica  de  canais 

iônicos, transporte através das membranas e modelagem e análise de mecanismos enzimáticos.

O presente  trabalho  focou  em Calcular  a  energia  de  interação  envolvida  na  ligação  do 

complexo  ligante-receptor  através  de  Cálculos  Quânticos  utilizando-se  técnicas Ab  initio e  a 

metodologia  do  MFCC,  através  da  Teoria  do  Funcional  da  Densidade  (já  mencionado 

anteriormente). Tendo como principal objetivo  descrever energeticamente as interações existentes 

entre o complexo  da protease  NS3-NS2B e o inibidor peptídico Bz-nKRR-H.  Para atingir  este 

objetivo, se faz necessário:

•  Quantificar a distância de interação entre os aminoácidos e diferentes regiões do fármaco;

•  Quantificar as energias individuais de cada aminoácido com o ligante;

•  Identificar as regiões mais relevantes de Bz-nKRR-H  em sua ligação com NS2B-NS3pro.

O resultados obtidos por este estudo, baseados na bioquímica molecular quântica, permitem 

que seja estabelecido a relação entre a energia de interação deste ligante com a  protease alvo de 

interesse, bem como determinar a eficácia na inibição da mesma. As técnicas utilizadas, fornecem 

um perfil  detalhado de  como o  ligante Bz-nKRR-H  interage  com os  seus  resíduos  do  sítio  de 

ligação.  Abrindo espaço  para  que  seja  realizado  uma  descrição  energética das  interações 

moleculares do sítio de ligação tendo como base a relação do ligante com cada um dos resíduos 

próximos de NS3-NS2B. Estes dados revelarão quais resíduos contribuem mais e quais contribuem 

menos  com  a  interação  ligante-receptor.  Tais  informações,  permitem  que  seja  desvendado  a 

interação de Bz-nKRR-H  e NS3-NS2B, permitindo que alterações sejam sugeridas no âmbito de 

melhorar a eficácia do fármaco. Sendo este, um trabalho pioneiro em descrever, baseado na química 

quântica, o mecanismo de interação do inibidor  Bz-nKRR-H  com a protease NS3-NS2B para o 

vírus da Dengue. Trazendo perspectivas renovadas no combate a esta doença. 



41

Capítulo III. Metodologia



42

Neste estudo, utilizou-se cálculos ab initio aplicando o método de Fracionamento Molecular 

com Caps Conjugados  (MFCC), no âmbito do DFT, para avaliar  a energia de interação entre Bz-

nKRR-H e  os  resíduos da  protease  NS3-NS2B.  Os  resultados  revelam a  força  da  interação do 

fármaco com cada resíduo no sítio de ligação, bem como o comportamento  da energia de interação. 

3.1  Obtenções das estruturas Cristalográficas

 O primeiro passo é obter a estrutura tridimensional de macro-moléculas obtidas através de 

técninicas experimentais de Cristalografia.  O número de estruturas de macromoléculas biológicas 

encontradas por trabalhos experimentais vem aumentando ao longo do tempo (KAMP, et al., 2008). 

O site do Research Collaboratory for Structural Bioinformatics (RCSB), é um reservatório mundial 

de estruturas tridimensionais de complexos biológicos Protein Data Bank (PDB),  sendo um dos 

únicos  repositórios  no  mundo  para  o  processamento e  distribuição  de  dados  de  estruturas 

tridimensionais  (MULHOLLAND,  et  al,  2008).  O  que  torna deste  portanto,  um  recurso 

fundamental para a simulação biomolecular (KAMP, et al., 2008). 

A  técnica  experimental  responsável  pela  obtenção  das  estruturas  tridimensionais  é  a 

cristalografia de raios-X (RUSSO, 2006).  O estudo da densidade de carga por difração de raio-X, 

vem se aprimorando ao longo do tempo trazendo a possibilidade de que informações quantitativas 

de ligações químicas precisas sejam obtidas (SABINO, 2003). Raios-X são ondas eletromagnéticas 

de comprimento muito curto aproximadamente 1Å, que atravessam toda a matéria e são absorvidos 

e/ou  espalhados  pelos  átomos  que  compõe  essa  matéria  (SABINO,  2003).  O  espalhamento  é 

resultado  da  interação  com  as  cargas  elétricas  da  matéria. Para  a  elaboração  da  imagem 

cristalográfica, um feixe de ondas eletromagnéticas incide no cristal e interage com os elétrons dos 

átomos, estes entram em ressonância com a radiação gerando ondas com a mesma energia da onda 

incidente e se espalhando isotropicamente, formando um padrão de difração. Os elétrons produzem 

efeito mais pronunciante no padrão de difração devido a enorme razão entre a massa do próton e do 

elétron,  o  que  traz  a  possibilidade  de  determinar  a  densidade  eletrônica  experimentalmente 

(SABINO, 2003). O uso dos raios-X, torna possível o estudo da estrutura eletrônica dos materiais 

em escala atômica e de propriedades de ligação (interações químicas) entre os átomos e moléculas 

(SABINO, 2003).

Um  indicativo  essencial  da  proteína  cristalografada  é  a  resolução,  sendo  considerado 

aceitável  em torno  de  2.0Å  (MULHOLLAND,  et  al,  2008). Devido  ao crescente  portfólio  de 
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métodos  de  design  de  drogas  computacionais,  os  químicos  medicinais  são  confrontados  com 

grandes quantidades de dados em um curto espaço de tempo. Durante um processo de  design de 

drogas, a seleção dos candidatos moleculares após cada etapa da pesquisa é crucial para o resultado 

final  do  trabalho (KATRIN STIERAND & MATTHIAS RAREY, 2010  ).  Para  este  estudo foi 

utilizado a estrutura tridimensional, cuja entrada no PDB é: 3U1I, com resolução de 2.30 Å revelada 

no trabalho de Noble (2010) e colaboradores. 

3.2 Otimização dos Hidrogênios

O software Marvin Sketch 5.3.2,  encontra a conformação correta do estado de protonação, 

no caso deste trabalho, utiliza-se a protonação sanguínea cujo pH é em torno de 7.2. Este programa, 

utiliza  como  parâmetros  a  temperatura  ambiente  (306  K),  adotando  um padrão  de  duas  casas 

decimais para os valores da fração molar e o solvente simulado pela constante dielétrica da água. 

Posteriormente, utiliza-se o o software Materials Studio® com a finalidade de adicionar os átomos 

de Hidrogênio que não são identificados durante o processo de difração de raio-X.

Após  a  adição  dos  hidrogênios,  os  átomos  não-hidrogênio,  incluindo os  do  ligante,  são 

mantidos fixos, enquanto os átomos de hidrogênio serão otimizados utilizando o módulo “Forcite” 

do  Materials  Studio®.  Essa  primeira  otimização  foi  realizada  utilizando-se  mecânica  clássica 

baseada  no  campo de  força  COMPASS,  (Condensed-phase  Optimized Molecular  Potentials  for 

Atomistic Simulation Studies), tendo como tolerâncias de convergência 2,0 x 10-5 Kcal/mol para a 

variação total da energia, 1,0x10-3 Kcal Å-1 mol -1 para a força máxima por átomo e 1,0 x 10-5 Å para 

o deslocamento atômico máximo. A otimização de geometria de maneira clássica visa encontrar o 

estado de equilíbrio do sistema, utilizando para isso a minimização da energia potencial do sistema, 

a partir do ajuste das coordenadas atômicas. O COMPASS consiste no primeiro campo de força ab 

initio de alta qualidade, capaz de predizer com precisão e simultaneamente as propriedades de fase 

gasosa, a exemplo das estruturais e vibracionais, e da fase condensada, como equações de estado e 

energias de coesão, para uma variedade de moléculas covalentes, incluindo produtos orgânicos e 

moléculas  inorgânicas  pequenas  e  polímeros  (ACCELRYS,  2008).  A  parametrização  para  essa 

técnica  foi  completamente  validada  usando  vários  métodos  de  cálculo,  incluindo  métodos 

experimentais e dinâmicas moleculares extensas de líquidos, cristais e polímeros (SUN, 1998; SUN 

et al, 1998; RIGBY et al, 1998). 
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Figura.  18: Imagens da Interface do software Materials Studio® com os parâmetros selecionados 

para o processo de otimização de geometria. 

Fonte: Dados da pesquisa

3.3 Estabelecimento dos limites do Sítio de Ligação

O complexo droga-receptor é “separado” em raios subsequentes (0,5-0,5Å) traçados a partir 

do  centróide  da  droga  (centro  de  massa)  destacado  na  Fig.19.  O  raio  com  resíduo  presente 

corresponde a 3,0 Å para o primeiro sítio de ligação, aqui denominado de I-FA3. A partir desses 

raios continuou-se avaliando a energia de ligação dos resíduos presentes em raios crescentes até os 

15,5 Å,  dentro do qual se observou a convergência da energia do sistema para os dois sítios de 

ligação. A convergência energética do sistema foi observada quando o valor da energia total de um 

raio variou menos de dez por cento quando comparada a energia total do raio anterior.
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Fig. 19: Figura mostrando os raios traçados a partir do centróide.

Fig.20: O complexo droga-receptor é então, “separado” em raios subsequentes (0,5-0,5Å) traçados a 

partir do centróide da droga (centro de massa). Sendo A, a área de interação selecionada e B o corte  

propriamente dito.

AA BB



46

3.4 Determinação da energia de interação

Uma abordagem importante para o trabalho através de cálculos de Mecânica Quântica com 

moléculas grandes ou sistemas moleculares, é a utilização de métodos de fragmentação para torná-

lo  mais  computacionalmente  aceitável e  ao  mesmo  tempo,  manter  a  boa  precisão  do  cálculo 

quântico (ZANATTA,  et al,  2012  e  GORDON,  et al 2011). Neste método, pode-se dividir uma 

espécie de interesse em fragmentos, empregar  algum nível de ab initio QM para calcular a função 

de onda, energia, e propriedades de cada fragmento, e depois combinar os resultados a partir dos 

cálculos do fragmento para prever as mesmas propriedades do todo (GORDON, et al 2011). Vários 

métodos de fracionamento foram estudados e desenvolvidos ao longo do tempo (GORDON, et al 

2011). 

Neste  trabalho,  utilizou-se  para  o  cálculo  da  energia  de  interação,  o  método  de 

Fracionamento  Molecular  com  Caps conjugados.  Esta  estratégia  foi  feita  para  ultrapassar  a 

limitação do número de átomos e para ser capaz de analisar, por meio de bioquímica quântica,  os 

resíduos que anteriormente eram descritos como importantes em ambos os dados de cristalografia 

(resíduos de contato) e as estruturas modeladas do receptor (MATTA, BOYD e BECKE, 2007). Este 

método  também  traz  uma abordagem útil  para  calcular  as  energias  de  interação  para  sistemas 

ligantes de proteína (ZANATTA, et al, 2012). O método do MFCC, consiste na decomposição dos 

aminoácidos em fragmentos, onde a esses são adicionados caps ou capas, para manter a valência do 

fragmento estudado (ZHANG, 2003 e ZANATTA, et al, 2012, GORDON, et al 2011). Somando-se 

as contribuições individuais dos fragmentos e subtraindo as contribuições dos caps incorporados, e 

a energia de interação total do sistema proteína-ligante pode ser calculada (GORDON, et al 2011). 

Uma diferença importante entre o método MFCC e outros métodos de fragmentação que empregam 

nivelamento  das  ligações  fraccionados  é  a  natureza  dos  caps utilizados.  Em  vez  de  caps de 

hidrogênio  simples,  os caps na  abordagem  MFCC  são  formadas  usando  porções  das  secções 

vizinhas da molécula  (GORDON, et al 2011). Isso proporciona tanto um método eficiente para a 

escolha de caps, bem como incluindo uma representação do ambiente local durante os cálculos de 

fragmentos  individuais  (GORDON,  et  al 2011).  Neste  caso,  para  cada  aminoácido  analisado, 

também foi  incluído nas  simulações  os  seus  três  resíduos  vizinhos à  direita  e  os  três  resíduos 

vizinhos à esquerda. A energia de interação E(Li Ri) entre a molécula do ligante (Li) e o resíduo de−  

aminoácido (Ri), é dada pela equação: 
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E (L  Ri) = [E1 - E2] - [E3 - E4] −

E (L  Ri) = [E (Li  CiRiCi*)  E(CiRiCi*)] – [E(Li  CiCi*) - E(CiCi*)] − − − −

Nesta equação, o termo E(Li  CiRiCi*) corresponde a energia total do sistema formado−  

pelo ligante e pelo resíduo com as caps do lado carboxil (Ci*) e do lado amino terminal (Ci) do 

aminoácido; o termo E(CiRiCi*) refere-se a energia do resíduo com as caps conjugados; o terceiro 

termo E(Li  CiCi*) é a energia total do sistema sem a energia do resíduo e por fim, o quarto termo−  

corresponde a energia formada pelo conjunto de caps. Dessa forma, em um primeiro momento são 

realizados cálculos levando em consideração cada aminoácido e em seguida é feito o somatório das 

energias  dos  aminoácidos  presentes  em  um  mesmo  raio  A  Fig.21,  apresenta  um  desenho 

esquemático das etapas necessárias para o cálculo da energia. 

Figura.21: Representação gráfica para as equações envolvidas no cálculo da energia de interação 

entre o resíduo, e o fármaco ou ligante, e através da utilização  dos  Caps.  A sequência é CRFC 

(sistema completo); CRC (sem a presença do ligante); CFC (com o ligante, porém sem o resíduo) e 

CC (apenas os Caps). 

CRFC CRC

CfC CC
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3.5 Simulação Computacional

 

       Métodos ab initio podem ser aplicados apenas a moléculas pequenas e, apesar de apresentarem 

uma  maior  precisão e  não  necessitar  de  dados  armazenados,  ainda  requerem  uma  grande 

capacidade  de  memória  e  tempo  de  cálculo  do  computador  (MULHOLLAND,  et  al,  2008; 

CARVALHO,  et al,  2002 e  ZANATTA,  et al,  2012).  O método semi-empírico é  menos exato, 

porém mais rápido e pode ser utilizado na minimização de energia e otimização de moléculas que 

variam de 10 a 120 átomos.

Após a otimização da estrutura inicial, e preparação das estruturas com base no método do 

MFCC, a segunda otimização foi realizada utilizando-se o módulo DEMOL3 do software Materials 

Studio®, que utiliza parâmetros da Teoria do Funcional da Densidade (DFT). O DFT foi escolhido, 

tendo em vista  seu  melhor  desempenho para  a  descrição  de estruturas  eletrônicas  de  sólidos  e 

moléculas,  com  número  de  átomos  superior  a  vinte,  com  precisão  química  aceitável  e  custo 

computacional,  muitas  vezes,  equivalente a  uma fração do que era obtido com outros  métodos 

tradicionais a exemplo do Hartree-Fock e pós Hartree-Fock (DUARTE; ROCHA, 2007). A técnica 

do DFT é utilizado com o objetivo de se obter a densidade eletrônica (r). Basicamente, o mρ étodo 

consiste em uma dada configuração nuclear encontrar a (r) que minimiza a energia do sistema. ρ A 

densidade de carga, é um campo escalar tridimensional que tem um valor definido em cada ponto 

do  espaço.  As  propriedades  topológicas  da  densidade  de  carga  são  determinadas  pelas 

características de seus pontos críticos. A partir da densidade de carga ficam determinados a forma, o 

tamanho, os momentos da distribuição e propriedades químicas e físicas do sistema molecular. As 

forças exercidas sobre um átomo em uma molécula pelos átomos vizinhos e pela distribuição de 

elétrons podem ser rigorosamente calculadas pela teoria eletrostática clássica.  

  O módulo do  DEMOL3 permite a utilização de duas formas de aproximação para esses 

cálculos:  aproximação  do  gradiente  generalizado  (GGA),  e  a  aproximação  de  densidade  local 

(LDA).  A  aproximação  mais  simples  é  a LDA,  do  inglês  Local  Density  Approximation.  A 

aproximação LDA,  leva em  consideraração a  energia  de  troca-correlação para  um  sistema  de 

densidade (r) como sendo a energia de troca-correlaρ ção para um grupo de elétrons uniforme com a 

mesma densidade. A aproximação LDA também supõe que a densidade (r) varia suavemente nasρ  

proximidades de r, ou seja, a energia de troca- correlação de um elétron em um dado ponto depende 

da densidade eletrônica nesse ponto,  em vez de depender  da densidade eletrônica em todos os 

pontos do espaço. 
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A  aproximação LDA tem provado ser  bastante razoável.  Essa aproximação funciona bem 

para sistemas cujo densidades  eletrônicas não variam rapidamente dentro de um região pequena. 

Propriedades tais como a estrutura, freqüências vibratórias, módulos de elasticidade e estabilidade 

de fase (de estruturas similares) são descritas de forma confiável para muitos sistemas. Contudo, no 

cálculo  da  diferença  de  energia  entre  diferentes  estruturas,  a  aproximação LDA  não  oferece  a 

precisão desejada e pode ter erros significativos (HARRISON). Por exemplo, a energia de ligação 

de muitos sistemas é superestimado (normalmente em 20-30%) e barreiras de energia na difusão ou 

reações químicas pode ser muito pequeno ou inexistente (HARRISON). 

Para os casos onde a densidade eletrônica varia no espaço de forma menos suave, inclui-se a 

dependência  da  primeira  derivada  espacial  da  densidade:  a  aproximação  GGA,  do  inglês 

Generalized Gradient Approximation. Nela, a energia de troca- correlação por elétron é substituída 

por  uma  função  local  da  densidade  eletrônica  e  do  gradiente  da  densidade.  Com o  termo  do 

gradiente  da  densidade eletrônica presente  no  funcional  de  troca-correlação espera-se  que uma 

melhor  descrição  dos  sistemas  não  homogêneos  seja  obtida.  Para  maior  exatidão  na  descrição 

energética do sistema, foi utilizada a aproximação de gradiente generalizado (GGA), pelo fato de em 

sistemas com densidade eletrônica ( ) heterogênica, a exemplo dos sistemas biológicos, os cálculosρ  

baseados na aproximação LDA não oferecerem precisão, levando a erros de forma não-sistemática 

dos comprimentos das energias de ligação.  Já  a aproximação GGA, em contrapartida, oferece um 

avanço nos cálculos por introduzir a dependência com o gradiente da densidade (r) na expressão doρ  

funcional  (OLIVEIRA,  2012;  DUARTE;  ROCHA,  2007).  O  resíduo  Ser135,  por  realizar  uma 

ligação covalente foi calculado acoplado ao ligante.

Finalmente  utilizamos constantes  dielétricas  ( )  ε  para  aumentar  a  similaridade  com  o 

ambiente in vivo, no qual se encontram as proteínas e estimar efeitos energéticos como a polarização 

eletrostática promovida pelo solvente (SCHUTZ & WARSHEL, 2001; OLIVEIRA, 2012 ). Para tal, 

o trabalho empregou o meio sem constante ε = 0 em comparação com as constantes de   ε = 20 e   ε = 

80. Os resultados encontrados estão descritos no próximo capítulo.



50

Capítulo IV. Resultados e Discussões
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4.1. Introdução aos Resultados

Nos capítulos anteriores foi explicado a gravidade da  doença da  Dengue no mundo bem 

como a relevância  de que seja  desenvolvido um fármaco  com atividade  antiviral  que  possua a 

capacidade de neutralizar a enzima NS3 que, exerce um papel fundamental na replicação de DV. O 

planejamento e desenvolvimento de novos fármacos ou design racional de fármacos, é uma área da 

Química Farmacêutica Medicinal que está em constante evolução no sentido de facilitar, aprimorar 

e acelerar os resultados para as ciências Farmacêuticas.  Esta área abrange a inovação, descoberta, 

síntese ou modificação molecular, extração, isolamento  e identificação de substâncias bioativas, 

bem como suas  respectivas  relações  entre  estrutura  química  e  atividade  biológica  (PANCOTE, 

2009).  As  formas  básicas  de  planejamento  racional de  fármacos  que  podem  ser  empregadas 

consistem  em:  (i)  planejamento  racional  baseado  em  estrutura  do  ligante  e  (ii)  planejamento 

racional baseado em estrutura do receptor. 

Na  atualidade,  esta  se  tornando  comum  planejar  uma  molécula  capaz  de  interagir 

eficazmente  com o  receptor  eleito  como alvo  terapêutico  adequado  para  o  tratamento  de  uma 

patologia, utilizando-se a complementaridade molecular. Para tal planejamento tem sido empregado 

técnicas  de  química  computacional,  em  que  a  modelagem  molecular  é  uma  ferramenta 

extremamente útil. A modelagem molecular, como já visto anteriormente, consiste em uma técnica 

empregada  para  se  estudar  as  características  estruturais  e  propriedades  físico-químicas  de  uma 

substância, empregando recursos da química computacional acopladas a interfaces gráficas. Dentro 

deste contexto, a modelagem da estrutura molecular por métodos computacionais surgiu como uma 

alternativa  bastante eficaz,  sobre tudo  após o desenvolvimento de programas capazes de  fornecer 

resultados precisos e  relativamente rápidos.  A partir do avanço da Biologia Molecular, inúmeros 

processos  biológicos  foram identificados,  provendo diversos  novos alvos  farmacológicos  para  o 

planejamento e desenvolvimento de novas drogas de função terapêutica (PANCOTE, 2009). 
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4.2 Sítio ativo: estrutura Fármaco-receptor.

A conformação de um fármaco é estudada em 4 situações principais: (i) Molécula isolada; 

(ii) Molécula no cristal; (iii) Molécula em solução; (iiii) Molécula no receptor (RANG & DALE, 

2003).  O presente  trabalho utilizou  como modelo  de  estudo o  cristal  da  molécula  do  inibidor 

peptídico  Bz-nKRR-H  como  provável  fármaco,  em  complexo  (ligado)  ao  alvo  terapêutico  de 

interesse, a protease NS3-NS2B. 

 O receptor consiste  em uma entidade tridimensional,  no geral de natureza proteica e  é 

constituído dos aminoácidos integrantes das proteínas (RANG & DALE,  2003 e LEHNINEGER, 

2011).  Sendo  o  receptor  provavelmente  uma  porção  limitada  de  uma  macromolécula,  este 

apresentará estrutura específica,  semi-rígida,  não podendo sofrer na maioria  dos  casos,  grandes 

alterações  conformacionais.  Este  fato  explica  a  necessidade  dos  fármacos  estruturalmente 

específicos  apresentarem,  em muitos  casos,  conformação complementar  ao  receptor  (RANG & 

DALE,  2003 e GOLAN, 2009). Em resultado desta ligação complementar entre fármaco-receptor é 

gerado um estímulo ou cadeia de estímulos que, por sua vez, causa uma ação ou efeito biológico 

(RANG & DALE,  2003). 

A teoria  do encaixe induzido,  baseia-se  na  ideia de  que  o  centro  ativo de  uma enzima 

cristalina isolada não precisa  ter  necessariamente  topografia  complementar  à  do substrato,  pois 

adquire  tal  topografia  somente  após  interagir  com  o  mesmo,  que  lhe  induz  tal  alteração 

conformacional. Portanto o centro ativo da enzima é semi-flexível (plástico ou elástico) e não rígido 

com a capacidade de voltar à forma original após se desligar do substrato. Segundo a teoria do 

encaixe induzido, o efeito biológico produzido pelos fármacos resulta da ativação ou desativação de 

enzimas  ou  proteínas,  através  da  mudança  reversível  ou  irreversível  na  estrutura  terciária  das 

mesmas  (RANG & DALE,   2003).  Na figura  abaixo,  é  mostrado  o  complexo  NS3-NS2B em 

ligação com  Bz-nKRR-H, com destaque para o sítio ativo circundado em azul.  
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Figura 22:  Visão do sítio da NS3-NS2B em complexo com o inibidor  Bz-nKRR-H (representado 

na cor lilás), com destaque para o sítio ativo (área circundada em azul celeste).

Fonte: Dados da pesquisa.

Como apresentado anteriormente no capítulo 1,  já se sabe  que a forma aberta  da protease 

NS3 é  predominante quando  ela  não está ligada a um inibidor em DENV,  indicando  que ocorre 

ajuste induzido do complexo NS2B-NS3,  na presença do inibidor  (SCHÜLLER,  et al, 2011).   A 

capacidade  do  fármaco  de  adaptar-se  ao  receptor  depende  das  características  estruturais, 

configuracionais e conformacionais de ambos, fármaco e receptor (RANG, et al, 2003). Lembrando 

que quanto maior for o grau de complementaridade, maiores serão a especificidade e a atividade do 

fármaco (RANG, et al, 2003). 

Foi demonstrado que os aminoácidos Arg78-Leu87 do cofator NS2B afetam a formação do 

local ativo, contribuindo com o β-grampo que se insere na estrutua β-barril da região C-terminal 

reorientando assim,  os resíduos  para  que  estes  se  voltem para o  reconhecimento  do  substrato 

(NATARAJAN, 2010 e  ERBEL, et al, 2006).  Este loop é estabilizado por ligações de hidrogênio 

entre  NS3  e  NS2B  (ERBEL,  et  al,  2006). Trabalhos  experimentais de  ressonância  magnética 

nuclear mostraram que o domínio C-terminal é desordenado na ausência do inibidor de substrato-

como, mas torna-se ordenadas com a ligação com o inibidor (NATARAJAN , 2010). Demonstrando 

que a presença do inibidor é fundamental para que NS3 adquira a forma ativa, causando assim a 
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inibição da protease.

4.3 Gráfico de Convergência: determinação do raio de interação

Sabe-se que a atividade dos fármacos depende de 3 fatores estruturais: (1) Estereoquímica da 

molécula;  (2)  Distância  entre  átomos  ou  grupos;  (3)  Distribuição  e  configuração  eletrônica 

(RANG,et al, 2003). Portanto, pode-se inferir que a ação dos fármacos resulta de suas propriedades 

físico-químicas ou diretamente de sua estrutura química tridimensional  (RANG & DALE, 2003 e 

GOLAN, 2009).  Para que um composto químico apresente atividade biológica, é preciso que o 

mesmo tenha afinidade pelo receptor  para produzir a atividade intrínseca, que é a capacidade do 

complexo fármaco-receptor em produzir um efeito biológico (RANG & DALE, 2003). A ligação do 

fármaco  com  grupos  químicos  especiais  do  receptor,  resulta  em  uma seqüência  de  alterações 

químicas  ou  conformacionais  que causam ou inibem  as  diversas  reações  biológicas  (RANG  & 

DALE, 2003  e GOLAN, 2009).

Para começar a estudar as interações entre os resíduos do recepetor com o ligante, foi feito 

um gráfico de convergência  da energia de Interação em Kcal/mol pelo raio em  Å. O gráfico de 

convergência mostra a  extensão da energia de interação no sítio ativo,  indicando até qual raio a 

energia de  interação  vai variar.  A convergência significa a estabilização  da energia de interação 

(variação inferior a 10% nos raios subsequentes), onde supostamente a interação não exerce mais 

influência para a ligação ligante-receptor. A figura 23 mostra a energia de interação total para o Bz-

nKRR-H que vai de 3Å a 15,5Å. A energia de interação de cada raio é determinada somando-se a 

energia de interação resíduo-ligante de cada resíduo presente no raio. Quanto mais negativa é a 

energia de interação, maior é a interação entre proteína e o ligante. 

Sabe-se que a constante dielétrica ( )ε  é uma medida de capacidade do material, neste caso o 

solvente, de moderar a força de atração entre a as partículas com cargas opostas em comparação a 

um padrão (CAREY, 2006). O valor dielétrico padrão é o vácuo que recebe valor de  ε = 1. Quanto 

maior a constante (ε),  mais o meio é capaz de suportar espécies carregadas positivas ou negativas 

separadas (CAREY, 2006). Pode-se concluir que é uma tendência do meio de proteger uma carga da 

influência de outra carga. Solventes com um valor de  ε altos tendem a ser mais polares (CAREY, 

2006), por exemplo a água,  tem  ε = 80,  já para o etanol é cerca de  ε = 20.  Com finalidade de se 

aproximar o resultado aos obtidos no meio natural e tornar os resultados mais fidedignos, constantes 

dielétricas  ( )  ε (entre  20  e  80)  foram utlizadas  em comparação  ao  resultado  sem  considerar  a 
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constante dielétrica (  ε = 0). 

Figura  23:  Curvas  de  convergência  energética  do  sistema  variando  por  raio  em  diferentes 

constantes dielétricas (  ε = 0, de preto;  ε = 20, de vermelho; e  ε = 80 de azul). Os aminoácidos com 

energias  mais  negativas  em um raio  de  15,5  Å do centróide  do  fármaco  estão  destacados  nas 

respectivas cores. 

Fonte: Resultado da pesquisa.

Na figura  23 pode-se observar que para todas as constantes existe uma convergência do 

sistema,  ou  seja  um  ponto  no  qual  a  energia  possui  uma  variação  desprezível  da  energia  de 

interação. Para a curva com   ε = 0 o ponto de convergência encontra-se em aproximadamente 13,5Å. 

Possuindo variações de (i) 6Å; (ii) 7,3Å a curva apresenta uma queda tornando-se mais negativa, ou 

seja a  energia de  interação é maior;  (iii) 9,5Å;  (iv)  10,3Å,  no qual a energia assume um caráter 

positivo;  (v) 11,5Å  a  curva apresenta uma  queda, no qual, a  energia fica  mais negativa.  A partir 

desse raio, a curva continua caindo até atingir a estabilidade em 13,5Å.  Analisando-se a figura 23, 

fica claro que as curvas vermelha e azul referentes as constantes dielétricas 20 e 80 possuem um 

padrão muito mais regular, sendo que entre si, não apresentam uma diferença significativa. Também 
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fica claro a diminuição da energia causada pelo uso das constantes dielétricas. 

O gráfico de convergência também apresenta os resíduos mais importantes para alguns raios 

de interação. São eles:  Gly151, Asn152, Asp129, Met84,  Asp75, Lys131, Arg54,  Met49,  Arg85, 

Asp79 e Asp81. 

Figura. 24: Energia total do sistema em diferentes raios e constantes dielétrica. As barras em preto 

representam   ε = 0; as  barras em branco representam   ε = 20 e as barras hachuradas representam  ε = 

80.

Fonte: Resultados da pesquisa.

A Fig.24, mostra a energia total nos diferentes raios.  Quando considerado  = 0,  ε podemos 

observar  uma  variação  crescente  da  energia   com o  aumento  do  raio,  chegando-se  a  –  275,0 

Kcal/mol.  Fica  claro  a  diminuição  da  energia  de  ligação  pelo  uso  da  constante  dielétrica, 

principalmente  no  raio  de  15,5Å  onde,  por  exemplo,  a  energia  para  a  constante   ε = 20  é 

aproximadamente  -120,0  Kcal/mol.  Já  para   ε = 80  a  energia  cai  para  quase  -100,0  Kcal/mol. 

Conclui-se que valor da energia de interação de fato diminui à medida que o valor de   ε aumenta. 

Representando o efeito do meio sobre a interação receptor-ligante.
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4.4 Mapa de densidade eletrostática

Os mapas de potencial eletrostático demonstram os sítios com maior probabilidade de ataque 

eletrofílico, auxiliando também na identificação das ligações de hidrogênio. Os átomos constituintes 

são: carbono (verde), hidrogênio (branco), nitrogênio (azul) e oxigênio (vermelho). A superfície foi 

colorida com o valor do potencial electrostático. Portanto nas regiões negativas (em vermelho) há 

uma maior probabilidade de ataque eletrofílico. Já as regiões com mais cargas positivas (em azul), 

possuem maior probabilidade de ataque nucleofílico. O mapa do potencial eletrostático é calculado 

a  partir  da  densidade  eletrônica  do  sistema.  Já  foi  visto  que  as propriedades  topológicas  da 

densidade de carga são determinadas pelas características de seus pontos críticos (SABINO, 2003). 

A topologia da  densidade de carga é denominada por forças exercidas pelos núcleos e elétrons 

vizinhos. Da topologia da densidade experimental podem ser obtidas as propriedades químicas dos 

átomos e moléculas (SABINO, 2003).  O arranjo tridimensional da carga negativa ao redor de um 

átomo  ou  molécula  é  determinado  pela  distribuição  eletrônica.  Foi  justamente  o estudo  da 

distribuição eletrônica  que originou o estudo da Farmacologia Quântica (RANG & DALE,  et al,  

2003). 

O mapa do potencial da densidade eletrostática é apresentado na Fig.25 abaixo, juntamente 

como a estrutura planar do ligante separada por regiões. É fácil observar que as áreas de maior carga 

positiva se devem a presença de dois resíduos Arginina, que são resíduos carregados positivamente. 

Soma-se ao fato do inibidor possuir uma histidina, também contribuindo com a densidade de carga 

positiva. As áreas negativas se devem a presença de grupos carboxílicos (COO-), mais evidentes nas 

regiões: 2, 3 e 4. A região 1, representa uma área de carga mais neutra em relação as demais, o que  

demonstra que ela não deve exercer influência significativa na interação receptor-ligante.
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Figura.25: Estrutura química única, regiões de interação (A) e mapa de potencial eletrostático do 

Bz-nKRR-H (B) em pH fisiológico (7.2-7.4). 

Fonte: Dados da pesquisa



59

Estudos  de  especificidade  de  substrato  para  a  protease  de  NS3  do  vírus  da  dengue 

demonstraram que a enzima reconhece preferencialmente um par de resíduos básicos (quer Lys ou 

Arg)  nas  posições  P2  e  P1  do  substrato  peptídico,  seguido  de  um  pequeno  aminoácido  não-

ramificado,  (Gly  ou  Ser)  em P1  (CHANPRAPAPH,  et  al,  2005 e  BOLLATI,  et  al,  2009).  A 

preferência por Arg em P2 provavelmente se deve ao fato de interagir com Asp75, componente na 

tríade catalítica (NOBLE, et al, 2011). O resíduo Arg também é o preferido porque pode interagir 

com ambos Asp129 (apresentado no BIRD como um dos resíduos mais eletronegativos, ou seja que 

mais  fortemente  contribui  com  a  ligação) e  Phe130  (presente  na  tabela  dos  resíduos  mais 

relevantes), bem como fazer uma interação com Tyr161(mostrado no BIRD como  um dos resíduos 

que mais contribuem com a ligação)  (NOBLE, et al , 2011). 

A preferência por resíduos básicos nos sítios S1 e S2 resulta na organização tipo tripsina do 

sítio S1 juntamente com uma carga de superfície negativa introduzida β-grampo de NS2B na região 

S2  (ALESHIN,  et  al,  2007).  O  que  explica  o  fato  de  se  observar uma  região  carregada 

negativamente  em  torno  de  Asp  75  e  Ser135  no  sítio  ativo  (TAMBUNAN,  KURNIAWAN, 

PARIKESIT, 2013). Como pode-se notar através da figura acima, o inibidor peptídico Bz-nKRR-H 

apresenta o perfil adequado para competir com o substrato e se ligar efetivamente a protease NS3. 

Devido a preferência  da protease por resíduos dibásicos  (como uma arginina por exemplo)  nas 

posições P1 e P2 (SCHÜLLER, et al, 2011, CHANPRAPAPH, et al, 2005), o ligante  Bz-nKRR-H 

exibe uma potência inibitória  de fato elevada corroborando com trabalhos anteriores.

4.5 Estudo dos resíduos receptor-ligante

A favorecidade de uma interação fármaco-receptor é designada como afinidade do fármaco 

pelo seu sítio de ligação (GOLAN, 2009 e RANG & DALE,  et al, 2003). As principais forças que 

contribuem para a afinidade fármaco-receptor são: (1) forças de Wan der Walls (2) ligações de 

hidrogênio (3) ligações covalentes (4) interações hidrofóbicas (GOLAN, 2009 e RANG & DALE, 

et al, 2003). A ligação fármaco-receptor raramente é produzida por um único tipo de interação, na 

verdade é uma combinação dessas interações (GOLAN, 2009 e  RANG & DALE,  et al,  2003). A 

soma total dessas forças cria uma forte interação (alta afinidade entre o fármaco e seu receptor)  

(GOLAN, 2009). A estrutura molecular  de um fármaco é que determina as propriedades físicas e 

químicas que contribuem para sua ligação específica com o receptor (GOLAN, 2009).

Em geral, as ligações que se estabelecem entre o fármaco e o receptor são relativamente 
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fracas: iônicas, polares, pontes de hidrogênio, transferência de carga, hidrofóbicas ou interações de 

Van der  Waals  (RANG  & DALE,et al,  2003 e  GOLAN, 2009).   Em conseqüência,  os  efeitos 

produzidos são reversíveis, pois com o rompimento das ligações fármaco-receptor tem-se o fim do 

efeito  farmacológico.  Tal  ligação  é  ideal  para  fármacos  que  atuam  nos  receptores  de  nosso 

organismo, pois sabemos que o efeito desejado terá um tempo limitado (RANG  & DALE,et al,  

2003).  Há ocasiões,  no entanto, em que os fármacos visam um efeito prolongado ou até mesmo 

irreversível, como no caso de alguns quimioterápicos, que exercem ação tóxica (prolongada) contra 

organismos patogênicos e outras células exógenas do corpo. Tal interação com o receptor é feita por 

ligações covalentes (RANG & DALE, et al, 2003). Também deve ser lembrado que a força de uma 

ligação depende da distância que separa dois átomos; onde na distância ótima forma-se a ligação 

mais forte (RANG & DALE, et al, 2003). 

Visto que o inibidor peptídico  Bz-nKRR-H,  visa inibir com efeito prolongado a protease 

NS3-NS2B de  DV,  duas  figuras  foram montadas  para  revelar  as  principais  interações  com os 

resíduos mais próximos, bem como as distâncias dessas interações. A figura 26  abaixo, mostra a 

molécula do inibidor peptídico Bz-nKRR-H, interagindo com os resíduos do receptor. Os resíduos 

que interagem em ordem de distância respectivamente são:  Ser135 (3,0 Å); His51; Asp81 (4,2Å) e 

Asp75 (4,5Å), para a figura 26A. A figura 26B nos dá uma visão rotacionada da molécula do ligante 

mostrando os resíduos: Met84 (2,8Å); Asp129 (3,2Å) e Arg85 (4,4Å). E finalmente, após mais uma 

rotação a figura 26C apresenta os resíduos: Arg54 (3,7Å); e Asp79 (6,64Å). 

Já foi previamente sugerido no trabalho de  KOKPOL e colaboradores (2009), que His51 e 

Asp129 de NS3 desempenham um papel significativo na estabilização dos resíduos do inibidor 

básico de P1 Arg ou Lys  (KOKPOL,  et al,  2009).  Como pode ser observado, ambos os resíduos 

realizam interações de hidrogênio com o ligante realçando sua importância. O aminoácido His51 já 

foi apontado em estudos anteriores (TAMBUNAN, et al, 2011) a realizar pontes de hidrogênio com 

o inibidor. Esta ligação, contribui com a afinidade do ligante com a enzima devido as interações 

eletrostáticas entre átomos de oxigênio ou nitrogênio do ligante com átomos de hidrogênio dos 

resíduoas de aminoácidos da enzima ou vice versa (TAMBUNAN, et al, 2011).
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Figura.26.  Distância  em angstrom  (Å)  das  principais  interações  intermoleculares  –  pontes  de 

hidrogênio convencionais e não convencionais – entre o Bz-nKRR-H e os resíduos do NS3-NS2B 

localizados no sítio da protease. Destaque para a ligação covalente (círculo vermelho).

Fonte: Resultados da pesquisa.
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O dado mais importante que podemos tirar da figura 26, é a ligação covalente realizada pela 

Ser135, destacada com um círculo vermelho. Sugerindo que o inibidor Bz-nKRR-H irá formar uma 

ligação irreversível com o receptor, com isso, possuindo um efeito de ação prolongado. É importante 

salientar  que,  a formação  espontânea  da ligação  entre  átomos  ocorre  com  uma  diminuição  da 

energia livre. A quantidade de energia livre assim desprendida, que se converte em outra forma de 

energia, será tanto maior quanto mais forte for a ligação. Na formação de ligações covalentes há 

diminuição de 170 a 460 kJ/mol de energia livre, ao passo que nas interações de Van der Waals o 

desprendimento desta é só da ordem de 2 a 4 kJ/mol. Quanto maior for a variação da energia livre,  

maior será a proporção de átomos na forma ligada (RANG & DALE, et al, 2003). 

 A Fig. 26 também mostra a participação da tríade catalítica na ligação com o substrato. A 

NS3pro é uma serina protease como tripsina com uma tríade catalítica constituída por His51, Asp75 

e Ser135 (DOAN, et al, 2012 e POLGÁR, 2005).  A tríade catalítica é localizada no sítio ativo da 

enzima, onde a catálise acontece e é preservada em todas as serino-proteases (POLGÁR , 2005 e 

DOAN, et al, 2012). A tríade é uma estrutura coordenada composta por 3 aminoácidos essenciais: 

uma histidina (His51); uma serina (Ser135) e um ácido aspártico (Asp75) (POLGÁR , 2005). Estes 

três aminoácidos estão localizados próximos uns aos outros e exercem um papel chave na habilidade 

de clivagem das serino-proteases, sendo que cada aminoácido irá exercer uma função específica 

(POLGÁR , 2005). 

Na figura 27, abaixo, são apresentados os resíduos mais próximos a interagir com o fármaco 

e os pós próximos dentro do sítio ativo.  Esta figura apresenta a distância em  Å  das principais 

interações intermoleculares (pontes de Hidrogênio).  Aqui nós definimos  o sítio de ligação como 

uma esfera imaginária com raio (r = 13,5Å ), na qual, localiza-se um centróide do ligante, enquanto 

que o sítio de ligação do raio (r), é definido como o conjunto de aminoácidos resíduos (com pelo 

menos  um  átomo) no  interior  do  sítio  de  ligação correspondente.  Nesta  figura,  observa-se  a 

presença em um raio de 8.5  Å  os resíduos: Met84; His51 e Asp129. Já em um  raio  de 13,5  Å, 

destacam-se  os resíduos: Phe130 e Lys74. Como resíduos pós-próximos, ou seja, fora do raio de 

13,5 Å temos: Lys131; Asp79 e Asp81. Pode-se notar a presença de ligações de hidrogênio entre os 

resíduos: Phe130, Asp129, His51 e Met84. A relevância dos resíduos apresentados nessa dissertação 

já haviam sido comprovados em outros trabalhos científicos.  As propriedades do bolso S1,  por 

exemplo foram ditas a serem regidas por interações de pontes salinas entre Asp129 e uma Arg (do 

ligante) (BOLLATI, et al, 2009). 
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Figura. 27: Ilustração do sítio de NS3-NS2B com um raio de 8,5 Å (azul) e 13,5 Å (magenta), em 

complexo com o  ligante Bz-nKRR-H e os principais resíduos próximos e pós-próximos. 

Fonte: Resultados da pesquisa

4.6 Resíduos energeticamente relevantes: Tabelas e  BIRD

Após o cálculo da energia de interação individual dos resíduos que participam da interação 

com o ligante, através de cálculos quânticos e da metodologia do DFT já mencionados nos capítulos 

anteriores,  foram obtidos os aminoácidos  mais relevantes para a ligação  em questão.  As tabelas 

apresentadas a seguir, trazem os resíduos mais importantes para o sítio de interação em um raio de 

13,5  Å.  Em azul estão representados os resíduos que possuem carga positiva, em vermelho estão 

representados  os  resíduos  carregados  negativamente e  finalmente  os  resíduos  em  negrito 

representam aqueles  que  possuem maior  relevância  para  a  interação  proteína-ligante.  A  tabela 

também fornece informações para a avaliação da afinidade do resíduo com o ligante em questão, 

como por exemplo: grupo atômico do fármaco que interage com o resíduo e a distância dessas 

interações. 

Tabela 1: Estruturas de raio-X de NS3-NS2B e seus ligantes - Parte 1. 



Residue Atomic Group Distance (Å) Energy (kcal/mol)
ε = 0 ε = 20 ε = 80

Tyr161 iii(C9)O; v(C21)NH2(+) v(C26)CH2 -12.919 -12.767 -12.798
Gly153 iii(C9)O 1.873 -13.700 -4.941 -4.316
Val155 ii(C1)CH; iii(C11)CH2 2.474; 2.835 -23.543 -8.755 -7.738
Gly151 iv(C15)CH; v(N47)NH 2.347; 1.894 -14.195 -6.523 -5.954
Asn152 iv(C14)NH2(+) 2.148 -27.094 -16.827  -16.289
Val154 iii(C12)CH2 2.497 1.069 -1.876 -2.208
Pro132 i(C32)CH; v(C27)CH2 2.640; 2.597 -6.425 -4.492 -4.578
His51 iv(C14)NH2(+); v(C24)OH 2.864; 2.989 -5.787 2.194  2.644
Val162 iii(C7)CH 5.369 -0.809 -0.789 -0.786
Asp129 v(C21)NH2(+) 2.246 -108.990 -14.329 -8.532
Ser163 v(C25)CH 5.015 -0.471 -0.463 -0.474
Thr83 iii(C12)CH2; iv(C14)NH2(+) 2.444; 3.895 -1.939 -2.897 -0.031
Met84 iii(C13)NH3(+) 2.300 -31.589 -20.407 -19.408
Phe130 v(C27)NH 2.093 -10.555 -4.135 -3.540
Tyr150 v(C25)CH2 2.466 -3.303 -2.934 -2.957
Gly133 v(C24)CH 3.129 3.652 0.544 0.260
Gly160 v(C21)NH2(+) 6.867 0.665 -0.404 -0.410
Asp75 iv(C14)NH2(+) 3.585 -105.930 -10.414 -3.306
Lys131 v(C21)NH2(+) 5.525 70.965 2.402 -0.681
Gly164 iii(C9)O 6.205 -3.952 -0.506 -0.201
Gly82 iv(C14)NH2(+) 2.768 -1.708 -1.134 -0.957
Met49 iv(C19)CH2; v(N47)NH 5.379; 5.756 -15.804 -14.540 -14.511
Arg54 iv(C14)NH2(+) 3.732 91.665 7.637 2.224
Leu128 v(C26)CH2 5.276 0.375 -0.062 -0.074
Thr134 v(C24)CH 3.059 4.093 0.051 0.022
Thr156 iii(C11)CH2 7.180 -8.010 -0.907 -0.422
Gly159 v(C21)NH2(+) 6.650 -1.672 -0.324 -0.186
Val52 v(C24)OH 4.267 -0.263 -0.126 0.022

Phe116 iii(C12)CH2 7.792 0.453 -0.160 -0.187
Arg85 iii(C13)NH3(+) 2.043 105.654 9.499 3.420
Ile126 v(C26)CH2 8.176 -3.522 -0.309 -0.220
Gly136 v(C25)CH2 5.266 -3.522 -0.025 -0.245
Ile86 iii(C13)NH3(+) 3.898 -3.991 -0.324 -0.144

Ala127 v(C26)CH2 9.117 -0.175 0.116 -0.026

Fonte: Resultados da pesquisa

Tabela 2: Estruturas de raios-X da protease NS3-NS2B e seus ligantes - Parte 2. 



Residue Atomic Group Distance (Å) Energy (kcal/mol)
ε = 0 ε = 20 ε = 80

Asp81 iv(C14)NH2(+) 3.391 -127.480 -7.678 -1.520
Val36 v(C24)OH 5.233 -1.152 1.755 1.954

Ala166 iv(C14)NH2(+) 7.608 2.079 0.028 -0.050
Ile76 iii(C13)NH3(+) 6.613 1.706 0.354 1.396
Val78 iv(C14)NH2(+) 6.363 -4.155 0.004 -0.082
Gly37 v(C24)CH 5.219 1.630 0.183 0.025
Trp50 iv(C14)NH2(+) 3.458 7.144 2.150 1.266
Ser137 v(C25)CH2 6.103 0.393 -0.320 -0.099
Leu149 v(C25)CH2 7.958 -0.220 0.027 -0.014
Leu74 iii(C13)NH3(+) 8.914 1.551 -0.021 -0.040
Thr77 iii(C13)NH3(+) 6.623 -3.920 -0.529 -0.230
Asp79 iii(C13)NH3(+); iv(C14)NH2(+) 6.64; 6.92 -130.770 -7.203 -1.840
Val38 v(C24)OH 6.51 -1.694 -0.299 -0.146
Val72 iv(C14)NH2(+) 4.05 -19.242 -4.523 -3.486
Lys73 iv(C14)NH2(+) 5.65 69.253 3.754 0.550
Lys74 iv(C14)NH2(+) 6.44 70.123 4.190 0.986
Glu101 v(C25)CH2; v(C21)NH2(+) 6.84; 6.91 -71.619 -4.592 -1.210
Pro102 v(C24)CH 6.93 -0.820 -0.205 -0.169
Ala125 iii(C9)O 10.46 0.819 0.241 -0.010
Ile139 v(C25)CH2 8.44 0.101 -0.123 -0.089
Lys157 ii(C28)CH3; iii(C13)NH3(+) 9.49;9.72 54.390 3.478 0.749
Ile165 v(C25)CH2 10.20 -0.812 0.130 -0.018
His72 iii(C7)CH 11.87 -0.800 -0.168 -0.101
Val97 v(C25)CH2 7.87 -1.861 0.132 -0.021

Asn158 ii(C5)CH2 9.96 5.791 0.412 0.021
Gln35 v(C24)CH 7.12 2.466 0.168 -0.008
Thr53 iv(C14)NH2(+) 8.10 1.960 0.545 0.220
Leu76 iv(C14)NH2(+) 7.67 -1.831 -0.369 -0.205
Thr48 v(C24)OH 8.83 1.152 0.198 0.007
Ala99 iv(C18)CH2 8.11 0.646 0.257 0.014
Val100 iv(C18)CH2 7.94 -0.771 -0.083 -0.059
Val95 iv(C18)CH2 13.54 -1.556 0.111 0.013
Ile123 iv(C18)CH2 10.39 -1.118 0.126 0.005
Gly124 iii(C9)O 11.51 -2.110 -0.215 -0.078

Fonte: Resultados da pesquisa
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A tabela traz como resíduos mais importantes para a interação (apresentados em negrito) 

Tyr161 com energias de:   =  0  -12.919 Kcal/mol,   =  20  -12.767 kcal/mol  e   =  ε ε ε 80 -12.798 

Kcal/mol; e  His51 com as energias:  = 0 ε -5.787 Kcal/mol,  = 20 2.194 kcal/mol e  = ε ε 80 2.644 

Kcal/mol. Os resíduos em azul, isto é, aqueles que são carregados positivamente:  Lys131  = 0ε  

70.956 Kcal/mol,  = 20 2.ε 402 kcal/mol e  = ε 80 -0.681 Kcal/mol; Arg54  ε = 0 91.665 Kcal/mol,  ε = 

20 7.637 Kcal/mol e  ε = 80 2.224 Kcal/mol; Arg85  ε = 0 105.654 Kcal/mol,   ε = 20 9.499 Kcal/mol, 

 ε = 80 3.420 Kcal/mol   e  Lys74  ε = 0 70.123 Kcal/mol  ε = 20 4.190 Kcal/mol  ε = 80 0.986 

Kcal/mol.  E  finalmente,  os  resíduos com maior  carga  negativa apresentados em vermelho são: 

Asp129  ε = 0 -130.770 Kcal/mol,  ε = 20 -7.203 Kcal/mol  ε = 80 -1.840 Kcal/mol; Asp81  ε = 0 

-127.480 Kcal/mol,   ε = 20   -7.678 Kcal/mol,   ε = 80 -1.520 Kcal/mol  e  Asp75  ε = 0  -105.930 

Kcal/mol,  ε = 20 -10.414 Kcal/mol  e  ε = 80 -3.306 Kcal/mol. 

A  importância  do  resíduo  Tyr161  já  havia  sido  reconhecida  em  trabalhos  previamente 

publicados. A presença de pontes de hidrogênio entre Lys-P3 foi observada na estrutura da molécula 

de DV-2 (KOKPOL ,  et al,  2009). Foi demonstrado que o Tyr161 de DV liga-se ao esqueleto do 

resíduo P3  do inibidor e é um resíduo chave para o bolso S3 da protease (KOKPOL , et al, 2009). 

Foi proposto que o resíduo Tyr161 age em conjunto com Gly153 (presente na tabela) no bolso S3, 

formando  as  principais  interações  com  o  resíduo  (KOKPOL,  et  al,  2009,  WATOWICH  & 

TOMLINSON,  2010).  Como  já  discutido  em  outros  trabalhos  científicos, o  resíduo  Tyr161 

juntamente com Phe116, Ile123 e Val162 são altamente conservados para os Flavivírus (LESCAR , 

et al, 2008).

O BIRD mostra  a  energia  de  interação de  cada  resíduo  com o ligante.  O lado direito, 

representa a energia repulsiva (não traz benefício a ligação). Já o lado esquerdo exibe altos valores 

negativos de energia, isto é: energia atratativa (resíduos importantes para a descrição da interação). 

Foram calculadas as energias de interação individuais dos principais nucleotídeos dentro de um raio 

de  interação de 13,5Å interagindo com o inibidor peptídico Bz-nKRR-H (representada na Fig.28) 

juntamente com as regiões do fármaco onde os principais contatos intermoleculares ocorrem, como 

por exemplo pontes de hidrogênio.  Ou seja,  o  painel do  BIRD mostra: (1) a energia de interação 

(Kcal/mol)  do  ligante  com  cada  resíduo  (barras  horizontais)  a  partir  daí  pode-se  avaliar 

quantitativamente a relevância de cada resíduo no sítio de ligação, quer atraindo ou repelindo o 

ligante;  (2)  alguns  dos  resíduos  mais  importantes  que  contribuem  para  a  ligação  que  são 

representados na coluna do lado esquerdo; (3) as regiões (i, ii, iii, iv, v) do ligante; (4) a distância do 
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resíduo para o ligante e (5) se há ou não há moléculas de água anexadas aos resíduos.

Os resíduos destacados em vermelho, são os resíduos que mais contribuem com a ligação, 

ou seja os resíduos que possuem grande energia de atração são: Asp129 com V(C21)NH2(+) e com 

duas moléculas de água W24 e W27;  Asp75 com iv(C14)NH2(+);  Asp81 com iv(C14)NH2(+) e 

Asp79 iii(C13)NH3(+); iv(C19)CH2. Já os principais resíduos que não trazem benefício a ligação 

por  possuírem grande  energia  de  repulsão  representados  em azul  são:  Lys131 v(C21)NH2(+); 

Arg54 com iv(C14)NH2(+) e uma molécula de  água = W49;  Arg85 iii(C13)NH3(+) e  Lys74 

iv(C14)Nh2(+) e uma molécula de água = W33. Os resíduos que possuem maior energia de atração 

são:  Asp79 (energia  em torno de  -135,0 Kcal/mol)  e  Asp81 (com energia  em torno de  -127,0 

Kcal/mol).  Já  Arg85  é o  resíduo  com maior  energia  de  repulsão  (com energia  cerca  de  108,0 

Kcal/mol), seguido por Arg54 (energia cerca de 90,0 Kcal/mol). 

Quanto  aos  membros  da  tríade  catalítica,  curiosamente  observa-se  uma  paticipação 

energética bem tímida (não significativa) por parte de His51 (que compõe a tríade catalítica) na 

ligação com o inibidor. O resíduo Asp75 por sua vez, possui energias em torno de   ε = 0 -105.930 

Kcal/mol,   ε = 20 -10.414 Kcal/mol  e   ε = 80 -3.306 Kcal/mol (ver tabela 1), apresenta uma alta 

energia de atração contribuindo de forma significativa com a ligação. Estudos realizados com outras 

serina-proteases acerca da  relação geométrica de Asp, Ser  e His, levou à postulação de que His 

contribui  através  da transferência de  um  próton  de Ser  para  Asp  em  um  mecanismo  de 

retransmissão gratuita. É pressuposto que Asp pode estar envolvida na estabilização do par iônico 

gerado entre o  íon e o imidazol negativamente carregado de  um  intermediário tetraédrico, e Asp 

pode participar na orientação correta do tautómero de His em relação a Ser (POLGÁR , 2005). A 

Ser135 e His 51 estão perto do bolso S2 e são posicionados para interagir com o grupo carbonilo da 

ligação peptídica (LI, et al., 2005)

A Serina forma os intermediários, e histidina  transfere  acilo-enzima do  proton do OH  da 

serina  para  o  grupo  que  se  despede  do  substrato  para  produzir  a  enzima  acil-.  De  um modo 

semelhante, a histidina também opera na hidrólise da enzima acil- (POLGÁR , 2005). Foi sugerido 

que a  tríade catalítica,  vai  atuar  em conjunto  com o bolso S1 (Gly151 ,  Gly153 ,  Tyr150) na 

estabilização da interação através de ligações de hidrogênio com grupos funcionais localizados na 

extremidade  do  inibidor  (WATOWICH  & TOMLINSON,  2010).  Nessa  interação,  o  triazol  do 

ligante também aceita ligações de hidrogênio do próton amida de Gly153 e do próton da hidroxila 

do Tyr161, provocando um rearranjo no qual  interações lipofílicas favoráveis com Pro132 , Tyr150 

e  Tyr161  são  favorecidas.  Note  que  o  resíduo Gly151  não possui  uma participação energética 

significante, sendo sua função voltada para a formação estrutural do bolso S1 (TIEW, et al.,2012).  



68

Figura 28:  As energias de interação e os contatos intermoleculares entre o inibidor Bz-nKRR-H e 

aqueles nucleotídeos da protease NS3-NS2B que mais contribuem para estabilidade da droga em 

um sítio de ligação com raio de 13,5Å. O raio onde se localiza cada resíduo está à direita das barras 

laterais, as quais descrevem as energias de interação, já a região e o átomo da droga mais próximo 

de cada resíduo são identificados à esquerda das mesmas. Os resultados foram obtidos por cálculo 

de bioquímica quântica usando ε = 0 (barra com coloração negra);  ε = 20 (barra rachurada) e  ε = 80 

(barra  de  coloração  branca).  Somente  aqueles  com  energia  de  interação  maior  (em  valores 

absolutos) do que 3.0 kcal/mol são mostrados.



69

Trabalhos  científicos realizados  com  a  estrutura  de  NS3,  revelaram  possíveis  resíduos 

importantes. O trabalho de Muri e colaboradores (2005), sugeriu os resíduos Ile36, Leu115 e Pro132 

como potencialmente  capazes  de  fornecer  a  interacção  específica  de  van  der  Waals,  por 

conseguinte, estabilizando o complexo entre a protease NS3 e o inibidor. Porém tais resíduos não 

foram identificados a possuírem uma influência energética significativa. Outros resíduos no entanto, 

foram apontados a fazer interações não específicas com o ligante: Gln35, Ser131, Thr134, Tyr150, 

Gly151, Asn152, e Gly153  (BARROS,  et al, 2005).  Com a exceção de Ser131, todos os resíduos 

apresentados  são  encontrados  na  tabela  como  resíduos  importantes,  porém  nenhum  contribui 

energeticamente  de  forma significativa  com  a  ligação.  Os resíduos Gly151, Gly153 e Tyr161de 

NS3pro  foram relatados a  serem  importantes  para  o reconhecimento  inibidor,  sendo de  grande 

importância para a ligação  (ERBEL, et al, 2006). 

 No bolso S1 , foi sugerido recentemente que a Tyr150 pode ser envolvido na interacção com 

a β-cadeia lateral de P1- Arg. Os resíduos que forram o bolso P1 são principalmente conservada em 

todas  as  sequências  NS3  (LI,  et  al.,  2005).  Os  resíduos  Asp75  e  Asn152  foram  previamente 

sugeridos a terem um papel fundamental na manutenção da interação com o resíduo P2 do inibidor 

com o bolso S2 da protease (KOKPOL.S, et al, 2009 e LI, et al., 2005).  Os resultados encontrados 

apoiam esta afirmação, mostrando a forte participação de Asp75 na ligação como pode-se notar 

observando o gráfico BIRD (Fig.28). Bem como, Asn152 que é apresentado na tabela 2 como um 

dos  resíduos  mais  relevantes  para  a  interação  ligante-receptor.  Kokpol  (2009)  e  colaboradores 

sugerem  ainda, que estes  dois  resíduos agem em conjunto com a  região  C-terminal  de  NS2B. 

Destacando que o papel do cofator NS2B não se restringe apenas em formar o sítio ativo como já foi 

visto anteriomente. 

No bolso S3 as cadeias laterais de Leu128, Asp129, Pro132, e Val155 estão completamente 

conservadas  em todas  as  sequências  NS3 (LI,  et  al.,  2005)  o  que  ressalta  sua  importância  no 

reconhecimento do substrato. A interação do inibidor no bolso S4 da NS3 foi sugerida a ser mantida 

apenas  por interações hidrofóbicas (KOKPOL,  et  al,  2009).  Os resíduos de caráter hidrofóbico 

Val154, Val 155, Thr156 e Arg157 são os resíduos correspondentes ao bolso S4 na protease de DV 

(KOKPOL, et al, 2009). Todos com exceção de Arg157 encontram-se na tabelas dos resíduos mais 

relevantes para a ligação, corroborando com os resultados apresentados na literatura. 
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Capítulo V. Conclusão
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5.0 Conclusões 

A dengue  é  uma doença que traz  centenas  de  mortes  anuais  a  níveis  globais.  Esforços 

crescente estão sendo feitos a fim de combater epidemias e pandemias de Dengue em todo mundo 

(TIEW, et al., 2011). Por não possuir um remédio antiviral ou uma vacina testada e comercializada, 

o  tratamento é  apenas  sintomático e  acaba sendo insuficiente  (TIEW,  et  al.,  2011).  Mesmo na 

atualidade, as medidas de prevenção a Dengue se restringem ao combate do inseto vetor. Medida 

esta,  que  é  insuficiente devido  ao  descaso  das  autoridades  governamentais  e  a  urbanização 

descontrolada  que  torna  áreas  menos  favorecidas  os  principais  focos  da  doença.  É  importante 

perceber que a doença da dengue atinge grande parte dos países subdesenvolvidos do planeta e 

acomete principalmente crianças, que algumas vezes por não ter um tratamento adequado, chegam 

ao óbito.  No Brasil,  a dengue é uma doença presente em 90% dos estados brasileiros,  estando 

agravada  no  Norte  e  Nordeste  do  Brasil.  É  de  interesse  geral  e  de  caráter  urgente  que  seja 

encontrado uma forma de prevenção e combate eficaz a essa doença (TIEW , et al., 2011). 

Dentro deste contexto, a modelagem da estrutura molecular por métodos computacionais 

surgiu como uma alternativa elegante e eficiente visando o desenvolvimento de fármacos capazes de 

mitigar  o  sofrimento  dos  portadores  desta  doença  socialmente  negligenciada. (BARREIRO  & 

RODRIGUES, 1996). A modelagem molecular consiste em uma técnica empregada para se estudar 

as  características  estruturais  e  propriedades  físico-químicas  de  uma  substância,  empregando 

recursos da química computacional acopladas a interfaces gráfica (BARREIRO & RODRIGUES , 

1996). Uma vez conhecida a estrutura do receptor eleito como alvo terapêutico adequado para o 

tratamento de uma patologia pode-se, por complementaridade molecular, planejar uma molécula 

capaz de interagir eficazmente com este receptor (CARLOS &SANT’ANNA, 2009). A identificação 

de um sítio de ligação e as interações de ligação presentes no sítio ativo ainda constituem questões 

acerca  dos mecanismos  de  maturação e  inibição  viral.  Tais  questões  encontram-se  diretamente 

ligadas  ao  aprimoramento  do  design de  drogas  com finalidade  terapêutica (TAMBUNAN  & 

PARIKESIT, 2011). O presente trabalho se concentrou em analisar a ligação da protease NS3-NS2B 

com o inibidor peptídico  Bz-nKRR-H. 

O inibidor  Bz-nKRR-H  é um forte candidato a fármaco terapêutico que é proposto a agir 

inibindo a protease NS3.  Esta por sua vez, age em complexo com seu co-fator NS2B.  O correto 

processamento  do  complexo  proteico  NS2B-NS3  é  essencial  para  a  replicação  viral  e, 

consequentemente, tem emergido como principal alvo para fámacos que visam combater a infecção 
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(TIEW, et al.,  2011 e NITSCHE, STEUER, KLEIN, 2011).   O aldeído tetrapeptídico Bz-Nle-Lys-

Arg-Arg-H,  é  um inibidor  competitivo,  ou  seja  ele  compete  com o  substrato  pelo  domínio  da 

protease NS3 ligada ao seu co-factor e possui uma constante de inibição (Ki) de 5,8 mM e 7,0 mM , 

respectivamente  (NATARAJAN, 2010).  Deve ser  destacado que o  inibidor n-KRR,  foi  relatado 

como  substrato  tetrapepitídico P1-P4  ótimo  identificado  para  a  protease  de  DENV por  vários 

trabalhos na lietaratura (NOBLE,  et al.,2011).  Portanto a elucidação aprofundada das funções de 

NS3 de DV, tem papel chave no entendimento do sítio ativo desta enzima. Este trabalho procurou 

estudar as interações dos resíduos do sítio ativo da protease NS3 com o ligante  Bz-nKRR-H a fim 

de fornecer uma descrição energética aprofundada da ligação receptor-ligante. 

Segundo  BARREIRO  &  RODRIGUES  (1996),  em  nenhuma  outra  área  da  Química,  o 

conhecimento completo da estrutura molecular é tão essencial como na Química  Medicinal. Esta 

área das Ciências Farmacêuticas estuda as origens moleculares da atividade biológica dos fármacos, 

determinando os parâmetros que relacionam estrutura e atividade, aplicando estes fundamentos no 

planejamento racional  dos fármacos  (BARREIRO & RODRIGUES, 1996).  Para tanto,  deve ser 

considerado os principais aspectos envolvidos na ligação e especificidade de um fármaco ao seu 

sítio de ligação. Os complexos formados entre as moléculas bioativas e os receptores provocam as 

respostas biológicas e dependem de um mecanismo de reconhecimento molecular que determina a 

seletividade dos bioreceptores  (BARREIRO & RODRIGUES, 1996 e  CARLOS & SANT’ANNA, 

2009). Fatores importantes incluem a hidrofobicidade, o estado de ionização (pKa), a conformação 

e a estereoquímica entre o fármaco e o receptor (GOLAN, 2009). Os fármacos mais potentes são 

aqueles que possuem maior afinidade pelos seus receptores (GOLAN, 2009). 

Para estimar a energia de interação entre o fármaco-proteína foi adotada, uma aproximação 

MFCC particular para descrever os sistemas estudados. De acordo com os cálculos realizados, pode-

se concluir que o perfil de energia aparece como uma nova ferramente no auxílio da descrição do 

sítio de interação co-cristalizados com fármacos, bem como é necessário que a energia do sistema 

estabilize.  Com a finalidade de se analisar profundamente as interações dos resíduos do sítio de 

ligação  de  NS3-NS2B  com  o  Bz-nKRR-H,  foi  estabelecido  uma  área  de  interação  energética 

representada pelo gráfico de convergência (Fig. 23). Neste gráfico pode ser observado que a energia 

atinge  sua  estabilidade  em  torno  de  13,5  Å,  para  constente  dielétrica   =  0.  Tε endo  como  os 

principais  resíduos  responsáveis  pelas  alterações  energéticas  Gly151,  Asn152,  Asp129,  Met84, 

Met49 e Asp81 .

A constante dielétrica é uma propriedade característica do meio que possui  um  solvente 
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(BARREIRO & RODRIGUES , 1996). A influência da constante dielétrica foi observada a fim de 

que fosse comparado o meio cristalizado com o meio solvatado.  Esta influência está mais destacada 

na Fig. 24, no qual pode ser observado uma queda na energia de interação geral com o uso das 

constantes de  = ε 20 e  = ε 80,  mostrando a influência do meio sobre a energia de ligação.

Para que as interações ou as reações que ocorrem durante a ação dos bioligantes aconteçam, 

deve haver complementaridade estrutural entre a molécula do bioligante e a biomacromolécula. Esta 

complementaridade  permite  o  estabelecimento  de  interações  mais  ou  menos  específicas,  como 

interações dipolo dipolo e íon íon, ligações hidrogênio e forças de dispersão, que contribuem para a  

energia de interação entre o bioligante e a biomacromolécula  (CARLOS & SANT’ANNA, 2009 e 

KAMP,  et  al.,  2008).  É  justamente  neste  ponto  que  a  modelagem  molecular  pode  dar  sua 

contribuição para o desenvolvimento de bioligantes, pois através dela podemos ter uma descrição 

detalhada da estrutura, das interações intermoleculares e, se for o caso, das reações químicas entre o 

bioligante e a biomacromolécula (CARLOS & SANT’ANNA, 2009). 

O mapa do potencial da densidade eletrostática é apresentado na Fig.25, juntamente como a 

estrutura planar do ligante separada por regiões em pH fisiológico (7.2). Pode ser observado que a 

as áreas de maior carga positiva se devem a presença de dois resíduos Arginina e uma Histidina, que 

são resíduos dibásicos carregados positivamente. O reconhecimento de resíduos dibásicos nos locais 

P1 e P2 pela protease NS3 de DV, é considerada a especificidade chave para a função catalítica das 

enzimas NS3 flavivirais,  tendo sido relatado por  um  grande  número de  trabalhos  presentes  na 

literatura (LI, et al., 2005 e SCHÜLLER, et al, 2011, KATZENMEIER, et al, 2005 ). A figura 25, 

mostra então, que existe uma complementariedade elevada entre o inibidor peptídico e a protease de 

DENV.

O  estabelecimento  de  interações  intermoleculares  é  fundamental  para  que  a  molécula 

bioativa  tenha  seu  efeito  biológico  ou  farmacológico.  Estas  interações  podem  ser  o  principal 

determinante da ação da molécula bioativa ou podem ser complementadas por reações envolvendo 

aminoácidos  da  proteína  alvo,  o  que  é  característico  das  chamadas  inibições  enzimáticas 

irreversíveis.  Neste  último caso,  o  inibidor  liga se  covalentemente  à  enzima,  em geral  no  sítio 

responsável pela ação catalítica (CARLOS &SANT’ANNA , 2009). A figura 26, mostra a molécula 

do inibidor peptídico Bz-nKRR-H, interagindo com os resíduos do receptor da protease alvo de 

interesse. Nesta figura pode-se observar, que o ligante faz interações de hidrogênio com os resíduos 

His51; Asp81 (4,2Å), Asp75 (4,5Å) Met84 (2,8Å); Asp129 (3,2Å); Arg85 (4,4Å); Arg54 (3,7Å); e 

Asp79 (6,64Å). Também pode se observar uma ligação covalente com o resíduo Ser135. Pode-se 
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inferir da presença dessa ligação covalente, que o inibidor  Bz-nKRR-H possui uma alta afinidade 

com a protease NS3, se ligando irreversivelmente a ela, o que corrobora com estudos anteriores que 

demonstraram a importância dessa ligação covalente como resultando da interação de His51 e Bz-

nKRR-H (NOBLE,  et  al., 2011).  Este  dado demonstra  uma alta  capacidade inibitória  de  longa 

duração essencial para que sua função terapêutica seja eficiente.  Deve ser destacado também, a 

participação da tríade catalítica composta por His51, Asp75 e Ser135 como sendo de fato relevante 

na ligação do fármaco-receptor.

 Na figura 27, são apresentados os resíduos mais próximos a interagir com o fármaco e os 

pós próximos dentro do sítio ativo. O resíduos são para 8,5 Å: Met84; His51 e Asp129. Já em um 

raio de 13,5 Å, destacam-se os resíduos: Phe130 e Lys74. Como resíduos pós-próximos, ou seja, 

fora do raio de 13,5 Å temos: Lys131; Asp79 e Asp81. Pode-se notar a presença de  interações de 

hidrogênio  entre  os  resíduos:  Phe130,  Asp129,  His51  e  Met84  .  Estes  resíduos  são  de  alta 

importância para a interação receptor-ligante, pois estabilizam a ligação através das interações de 

hidrogênio que eles formam com a molécula do inibidor.

Após calcular  individualmente  as  energias  dos  resíduos do sítio  ativo da  protease  NS3-

NS2B, presentes dentro do raio de interação pré-estabelecido no gráfico de convergência (13,5Å), 

três  figuras  (duas  tabelas  e  um  gráfico)  foram  montadas  para  exibir  os  resíduos  que  mais 

contribuem com energia de  ligação e os que menos contribuem com a interação fármaco-sítio de 

ligação.  A tabela traz como resíduos mais importantes para a interação Tyr161 e His51. Os resíduos 

que  possuem maior  energia  de repulsão  são:  Lys131; Arg54;  Arg85 e Lys74,  enquanto que,  os 

resíduos que possuem maior energia de atração são: Asp129; Asp81 e Asp75.

Outra ferramenta  importante  mostrada  nesta  pesquisa é o painel BIRD, que  nos fornece 

informações detalhadas das interações dos resíduos com os fármacos, relacionando suas estruturas 

químicas. Os resíduos  que mais contribuem com a ligação, ou seja os resíduos que possuem grande 

energia de atração são: Asp129; Asp75 ; Asp81 e Asp79 . Já os principais resíduos que não trazem 

benefício a ligação por possuírem grande energia de repulsão são: Lys131; Arg54; Arg85  e Lys74, 

sendo  os  resíduos que possuem maior  energia  de  atração:  Asp79 (energia  em torno  de  -135,0 

Kcal/mol) e Asp81 (com energia em torno de -127,0 Kcal/mol). Já Arg85 é o resíduo com maior 

energia de repulsão (com energia cerca de 108,0 Kcal/mol), seguido por Arg54 (energia cerca de 

90,0 Kcal/mol). 

Este trabalho revela os principais resíduos envolvidos na interação do inibidor  Bz-nKRR-H 

com a protease NS3-NS2B. Pode-se notar a importância do resíduo Asp129 que aparece em todos 
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os  resultados  deste  trabalho.  Sua  influência  na  energia  de  interação aparece  primeiramente  no 

gráfico de convergência, além de ser apresentado no BIRD, como resíduo mais eletronegativo (que 

mais contribui com a ligação). Também pode-se reparar sua interação com o ligante através de 

ligações de hidrogênio com  3,2Å. Outros resíduos como Met49, Met84 e Asp81 que influenciam na 

energia de interação do sistema (Fig.23), também realizam interações de hidrogênio contribuindo 

com a energia de interação do sistema. Os resíduos Asp79 e Asp75 além de interações com o ligante 

apresentam elevada energia  de  atração contribuindo de forma efetiva com a  ligação.  Trabalhos 

anteriores mostram a importância de Asp81 e Asp79 a formar interações carga-carga com as cadeias 

laterais  de  Arg  do  inibidor.  Estas  duas  interacções  foram  preditas  a  serem suficientes  para 

transformar a NS2B-NS3 em uma conformação fechada com NS2B no local ativo (NOBLE, et al., 

2011). Já resíduos como Arg54, Arg85 e Lys 131 realizam interações de hidrogênio próximas com o 

ligante,  porém,  aparecem  no  gráfico  do  BIRD  possuindo elevada  energia  de  repulsão  com  o 

inibidor. Os resultados também destacam a importância do resíduo Tyr161 (que é um dos resíduos 

que constitui o bolso S1) apesar de sua contribuição energética modesta. 

As serino-proteases são altamente conservadas com relação à estrutura nos módulos serino-

proteinase (domínio catalítico). A característica mais comum destas enzimas é a tríade catalítica 

constituída pelos resíduos His, Asp, e Ser  (RUSSO, 2006).  Os dados apresentados neste trabalho 

também realçam a relevância estrutural e energética dos compontes da tríade catalítica. Além  da 

ligação covalente realizada por  Ser135 e  das  interações  de hidrogênio próximas com o ligante, 

realizadas por Asp75 e His51, lembrando que Asp75 apresenta uma elevada energia de atração.

5.2 Perspectivas

O presente trabalho trouxe como principal resultado a lista de resíduos mais influentes no 

âmbito de favorecer ou não a energia de ligação entre o inibidor  Bz-nKRR-H.  O conhecimento 

destes resíduos pode prover material para a formulação de um fármaco específico  para a dengue. 

Por exemplo:  a preferência por Arg em P2 provavelmente também vem por interagir com Asp75, 

parte da tríade  catalítica  (NOBLE,  et al., 2011).  Esta observação sugere que pode ser possível 

desenvolver um novo inibidor peptídico ou até mesmo melhorar o desempenho de Bz-nKRR-H para 

conter  cadeias  laterais  polares  sintéticos  em P2 e  /  ou   P3 para  imitar  estas  interações,  como 

sugerido no trabalho de Noble (2011). Foi observado que, os locais P1 e P2 exibiram especificidade 

de aminoácidos dibásicos, tais como arginina ou histidina, ao passo que as posições do substrato P3 
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e P4 mostrou uma atividade menor, quando comparada com as posições P1 e P3. Uma alternativa 

seria postular um inibidor que tivesse um nível maior de interação com as regiões P3 e P4. 

Sabe-se que a protease  NS3 de DV de todos os quatro sorotipos exibem substratos locais 

semelhantes em sua especificidade (Li, et al., 2005 e NOBLE, et al., 2011). Deve ser realizado um 

trabalho comparativo acerca do comportamento de Bz-nKRR-H com os diferentes sorotipo de DV. É 

claro que deve ser levado em consideração a disponibilidade de trabalhos de cristalização em PDB. 

Mais ainda, a grande quantidade de resíduos conservados na proteases de um flavivírus para o outro 

(WATOWICH & TOMLINSON, 2010) sugere que pode ser desenvolvido um fármaco inibidor de 

ação  eficaz  não somente  ao  vírus  da  Dengue como de  outros  flavivírus  como o  WNV (cujas  

proteases possuem alto grau de similaridade) por exemplo. Já foi mencionado que doenças causadas 

flavivírus  constituem uma problema de saúde em todo o mundo para o qual não existem atualmente 

vacinas ou terapias (TIEW, et al., 2011). 

O presente trabalho trouxe perspectivas renovadas no que diz respeito a interação da protease 

NS3-NS2B com o inibidor  Bz-nKRR-H. A partir, destes resultados pode-se formular um trabalho 

de comparação da interação de  Bz-nKRR-H  com as demais proteases flavivirais, tais como do 

WNV e da protease presente no vírus da encefalite japonesa.  Já foi relatado na literatura a alta 

similaridade da protease NS3 de WNV e DV. Com a lista de resíduos que mais interagem, pode-se 

ainda inferir  quais melhorias podem ser  feitas no inibidor  Bz-nKRR-H,  a  fim de melhorar  sua 

eficácia na interação com a protease NS3-NS2B.
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